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هيچ فردي نمي تواند از شهرت ديوان حافظ در بين فارسي زبانان انكار نمايد؛ حاال اين 

كه پادشاهان و امراي كه نام آنها در اين شهرت بخاطر ابيات فصيح و بليغ حافظ بوده، و يا اين
ديوان آمده و مداحي شده اند در گسترش و تعميم ديوان او نقش آفريني كرده اند تا زبانزد 
مردم شده و شهرتي كسب كنند، و يا اينكه شخص حافظ با فكر اباحي كه داشته عموم مردم 

دم نيز با استدالل به ابيات و او را به معصيت و باده نوشي و گرفتن زلف يار دعوت نموده و مر
   خواندن آنها در مجالس و شب نشيني ها باعث تشهير كتاب حافظ گشته اند ... .

  بهر حال موضوعي است كه واقع شده و مردم بدان مبتال مي باشند.
نيز اين خطر را احساس كرده بود كه ديوان حافظ سبب  عالمه ابوالفضل برقعي قمي

ي جامعه و رو آوردن به رباب و كباب و توهين به علم و علماء گسترش بيكاري و تعطيل
را بطور رد بر ديوان حافظ سروده و جواب اشعار او را به » حافظ شكن«د؛ لهذا كتاب شو مي

  شعر داده، و از حربة او بر ردش استفاده نموده است.
ار خويش د كه عالمه برقعي در كشو ميبا مراجعه به ديوان حافظ شكن خواننده متوجه 

تا حد زيادي موفق و كامياب بوده است؛ ايشان اشعار و غزلهاي حافظ را با همان سجع و 
  قافيه ترديد مي  نمايد و اشعار نغز و دلكش مي سرايد.

در كتاب ايشان فوايد و لطايف وافري به چشم ميخورد كه معلومات علمي، فرهنگي و 
  .شماري در دسترس خواننده قرار مي دهد تاريخي بي

  عالمه برقعي عالم مفسر، محدث، نحوي، فلسفي و شاعر بليغ است و كتابهاي زيادي دارد.
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البته طوري كه خود عالمه برقعي نيز تصريح مي نمايد غرض حافظ از سرودن اين اشعار 
گشته است؛  و غزلها جلب نمودن رضايت پادشاه و حاكم زمان بوده و بدنبال مفاد مادي مي

نموده و كوشش فراوان داشته است.  زنگري اشعار خويش دقت بسيار ميلهذا در توشيح و با
اما عالمه برقعي با وجود مصروفيت ها و تأليفات ديگر در مدت بسيار كمي (كمتر از يكسال) 
حافظ شكن را سروده است؛ لهذا بعيد نمي باشد كه گاهي اشعار برقعي در فصاحت و بالغت 

  به پاية اشعار حافظ نرسد.
ل به كمك و توفيق اهللا متعال بنده اين كتاب را تحقيق و مراجعه نموده ام، و الزم به هر حا

  است كه نكات ذيل را خدمت خوانندة گرامي تقديم نمايم:
صفحه  347خود عالمه برقعي در  به خط» حافظ شكن«نسخة دستنويس كتاب  -1

لب و باشد كه به خط خيلي خوانا و واضح نوشته شده است و مقدمة بسيار جا مي
گران سنگ نيز دارد كه در صفحة اخير كتاب تاريخ پايان يافتن آن ذكر شده و آمده 

  ق. هـ.. 1371است: سال 
ق. نوشته شده  1371مقدمة كتاب در شانزده صفحه بوده و در صفحة شانزدهم شعبان  -2

است. در مقدمه، مطالبي راجع به شعر وصفات شاعر، چگونگي ديوان حافظ و زمان 
 كه حافظ از آنها در ديوان خود مدح نموده و ... نوشته است. او، امرائي

نسخة دستنويس مفقود است؛ البته كتاب حافظ شكن در زمان حيات  7و  6صفحة  -3
قرار گرفته  در اختيار دوستان و ارادتمندانايشان مثل بقية كتابهاي ايشان تايپ شده و 

 است.

  اما كوشش ما در تحقيق و حواشي از اين قرار است:
  مطابقت حرف به حرف نسخة تايپ شده با نسخة دستنويس عالمه برقعي. -1
 شكل گذاري ابيات عربي و واژه هاي مشكل. -2

 ترجمه و توضيح ابيات عربي و بعضي لغات در پاورقي. -3

گاهي عالمه برقعي از بعضي آيات كريمه اقتباس نموده و يا به آية اشاره كرده  است،  -4
 ه و نيز شمارة آيه و سوره را نيز آورده ايم.كه ما در حواشي متن آيه را آورد
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 معرفي و ترجمه براي بعضي از اعالم بطور مختصر. -5

طوري كه محققين در جريان هستند نسخه هاي متعدد از ديوان حافظ به طبع رسيده  -6
است و اين نسخه ها با يكديگر اختالفهاي زيادي دارند؛ گاهي تقديم و تأخير در غزل 

باشد و در  رخ داده و گاهي يك يا چند بيت در يك نسخه ميها و گاهي در ابيات 
ي اينست كه قطعا بعد از زمان حافظ  نسخه هاي ديگر وجود ندارد و نشان دهنده

 ديوان او دستكاري شده است.

ما در حد توان در پاورقي اختالف موجود در بين نسخة دستنويس عالمه برقعي و نسخة 
  ه ايم را تذكر داده ايم.ديوان حافظ كه بر آن اعتماد كرد

بنده بيشتر به ديوان حافظ با تصحيح و مقدمة محمد بهشتي اعتماد نموده ام كه  -7
ناصر  –شمسي توسط مطبوعات حسيني (تهران  1375نوبت  چهارم آن در سال 

خسرو) به نشر رسيده است، و آقاي بهشتي نسخة خويش را بر اساس ديوان حافظ 
  با نسخه هاي: بخط محمود وصال و با مقابله

  ديوان حافظ با تصحيح عالمه محمد قزويني و داكتر قاسم غني. -1
 لسان الغيب با تصحيح پژمان بختياري. -2

 ديوان حافظ با تصحيح دكتر خانلري. -3

 ديوان حافظ با تصحيح انجوي شيرازي. -4

 ديوان حافظ با مقدمه و تصحيح تيمور برهان ليمودهي  -5

  تصحيح و نشر نموده است.
مورد بعضي از ابيات حافظ شكن به نظر بنده مفهوم رسا نداشت، در در دو يا سه  -8

پاورقي تذكر دادم به صفحة مربوطه نسخة دستنويس حافظ شكن مراجعه شود، تا اگر 
  دوستي خواست بيشتر تحقيق نمايد به مشكلي بر نخورد.

بيت به خط خود عالمه برقعي نباشد  3 فكر كردمدر يك جا به موردي بر خوردم كه   -9
كه در پاورقي تذكر دادم؛ و ابيات عادي بود و گمان نمي رود كسي موضوع خاصي 

 را در آن گنجانده باشد.
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گاهي عالمه برقعي با الفاظ و جمالت بسيار شديدي بر حافظ و اهل تصوف تاخته  -10
طلبيم؛ و بايد متذكر شويم كه  ايشان از فرهنگيان عزيز پوزش مي است كه ما از جانب

حافظ شيرازي و ساير منتسبين به او هيچ دشمني شخصي و عداوت  عالمه برقعي با
ناپسنديده دانسته كه گاهي ردود را صفات موجود در آنها  فقطفردي نداشته اند و 

 د.شو ميايشان به جاهاي باريكي كشانده 
ند و گفته كن ميالزم به ذكر است كه بسياري از بزرگان علم و ادب از حافظ دفاع  -11

از اشعاري كه مخالف دين و شريعت در ديوان ايشان است بخاطر  د كه خيليشو مي
تغييراتي است كه بعد از وفات حافظ در ديوان ايشان برخي مغرضين به وجود آورده 

 نتيجه آن را  نشر كنند. اند و اميدواريم كه اهل علم و ادب اين مسأله را تحقيق كرده و
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  سخن ناشر

  خوانندة گرامي!
شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد كه گاهي فالن موضوع طوري گنگ و مبهم مـي  

از راه دور تا زماني كه مستند ثابت نشود  نمايد كه تشخيص آن مقدور نيست, يا يك خبر
د بـويژه اگـر   كن ميي براي شما گيچ كننده و خسته كننده است كه شما را كالفه ا هبه انداز

موضوع خيلي مهم باشد, كشمكش مذاهب و مكاتب اعتقادي و فكـري قرنهاسـت ادامـه    
و اسـباب و   دارد و در اين اواخر با پيشرفت علم و تكنولوژي و رشـد چشـمگير اقتصـاد   

امكانات نشر و پخش و دعوت پر و پا قرص بسياري از اين مذاهب و مكاتب اعتقادي و 
فكري راه تبليغات و پروپاگنده را در سطح خيلي قـوي و گسـترده اي پـيش گرفتـه انـد      
بگونه اي كه شايد براي خيلي ها حتي كساني كه اهل فكر و مطالعه هستند صدها شبهه و 

ترين و قدرت مندترين اين مذاهب اعتقـادي مـذهب    ند, يكي از قوياشكال ايجاد كرده ا
%) مسلمانان جهان را بيشـتر تشـكيل نمـي    5شيعه اثناعشري است كه گر چه پنج درصد (

دهند اما بدليل داشتن امكانات سياسي و اقتصادي گسـترده چنـان طوفـاني از تبليغـات و     
ت انـد, بخشـي از ايـن تبليغـات     شايعات و شبهات بپا كرده اند كه خودشان هم در شگف

منظور از استبصار يعني راهياب شدن و [» استبصار«متعلق به موضع به اصطالح خودشان 
اسـت. مبلغـان مـذهب     ]هدايت يافتن از مذهب اهل سنت بـه مـذهب شـيعه اثناعشـري    

اثناعشري به گزاف مدعي هستند كه تعدادي از شخصيتهاي عمـده اهـل سـنت از عقيـده     
ه و مذهب اثناعشري را پذيرفته اند اما دريغ از يك سند و مـدرك قـاطع,   خودشان برگشت

گاهي مصري و گاهي اردنـي و گـاهي آسـيايي و گـاهي اروپـايي و آفريقـايي مستبصـر        
ند, نه افراد عادي بلكه علماء و دانشمندان, جالب اينكه ايـن فتوحـات مبـين! زيـر     شو مي

  عباي وحدت و تقريب انجام مي گيرد!.
سالم ناب! تناقض زياد است اين هم يكي!, اگر وحدت و تقريب اسـت ايـن   در اين ا

اهـل سـنت اسـت پـس شـعار وحـدت و       » استبصار«ادعاها چيست؟! اگر هدف و برنامه 
تقريب چه معنايي دارد؟! اگر اين ادعاها درست مي بود حداقل اين تناقض هم كمي وزن 

اي اهـل سـنت؟! چنـد نفـر     مي داشت اما كجاست استبصار و هدايت علماء و شخصـيته 
گمنام و بي هويت به خود اجازه داده و برايشان سوژه ساخته اند كه گويـا اينهـا هـدايت    
شده اند يا عده اي عوام از فالن كشور آفريقايي يا آسيايي به خاطر سـد رمـق و فـرار از    
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شرايط سخت زندگي فقيرانه تن به شيعه شـدن و حتـي نصـراني شـدن مـي دهنـد! امـا        
  علماء و شخصيتهاي اهل سنت؟!» استبصار«كجاست 

اما در عوض شخصيتهاي بزرگ و حقيقي كـه بـا علـم و دانـش و عقـل و منطـق از       
ند كـه آنهـا را در   كن ميخرافات روي گردانيده و راه حق را انتخاب كرده اند آقايان سعي 

  تاريكي مطلق نگه دارند و هيچ گونه اثري از آنان بدست مردم نرسد.
عيت است كه اين شخصيتهاي بزرگواري كه از تشيع به مذهب اهل سـنت  اما اين واق

روي آورده اند نه تنها عالمند بلكه مانند ساير اهل سنت همواره داعـي وحـدت حقيقـي    
بوده و هستند, غير از آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي مؤلف اين كتاب كه ايشان را بـا  

  يم:كن ميه طور نمونه معرفي قلم خودشان خواهيد شناخت چند شخصيت را ب
  آيت اهللا سيد علي اصغر بنابي تبريزي -1
 عالمه سيد اسماعيل آل اسحاق خوئيني زنجاني -2

 استاد حيدر علي قلمداران قمي -3

 آيت اهللا شريعت سنگلجي تهراني -4

 دكتر يوسف شعار تبريزي -5

 مهندس محمد حسين برازنده مشهدي  -6

 حجت اإلسالم دكتر مرتضي رادمهر تهراني  -7

 ضا محمدي تهرانيعلي ر -8

 استاد علي محمد قضيبي بحريني  -9

  آيت اهللا العظمي محمد بن محمد مهدي خالصي عراقي -10
  آيت اهللا اسداهللا خرقاني -11
  دكتر صادق تقوي, استاد صادق دانشگاه تهران -12
  دكتر علي مظفريان شيرازي -13

ند, اميدواريم ا هشتكه تقريبا تمامي شخصيتها از خود آثار علمي و تحقيقي به جاي گذا
پس از مطالعة اين كتاب خوانندگان عزيز خود قضاوت كنند كه حق چيست و حـق جـو   

  كيست و چه كساني بايد راه استبصار را بپيمايند!.
اما از پيروان و داعيان شيعة اثناعشري مخلصـانه و مجدانـه خواهشـمنديم كـه بـراي      

 ن, و صحابة رسـول اهللا تحقق وحدت واقعـي بـين مسـلمانان از لعنـت و نفـرين صـ      
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أجمعين, دست بردارند و از تبليغ منفي و منحرف كردن اهل سنت صـرف نظـر كننـد تـا     
همة امت اسالمي بتواند در مقابل دشمنان اسالم محكم و اسـتوار بايسـتد و از مقدسـات    

  اسالمي دفاع كند.
اهـل  اگر قرار باشد به بهانة وحدت و تقريب, بعضي مسلمانان ناآگاه و خـوش نيـت   

سنت را از عقايد و باورهايشان منحرف كرده و از مذهب اصيل اهل سنت دور كنند و به 
مذهب شيعة اثناعشري سوق دهند, مطمئن باشند كه مسلمانان باالخره از اين برخورد غير 
اخالقي سر در خواهند آورد و آنگاه همة تالشها و زحمتهايشان بر باد خواهد رفـت, بـه   

ن مذهب با مسلمانان رك و راسـت پـيش بياينـد و در فكـر وحـدت      اميد آنكه عقالي اي
عملي و حقيقي مسلمانان باشـند و جلـو فعـاالن عـاطفي خودشـان را بگيرنـد زيـرا كـه         
مصلحت علياي امت اسالمي مهمتر از مصلحت يك مذهب و طائفـه اسـت و وحـدت و    

  ممكن نيست. اتحاد هرگز با دشنام و اهانت و لعن و نفرين و تبليغ براي شيعه گري
  خوانندگان گرامي!

الزم به ذكر است كه شايسته دانستيم مؤلف اين كتاب آيت اهللا العظمي سيد ابوالفضل 
ابن الرضا برقعي قمي را از زبان خود ايشان معرفي كنيم لذا مطالبي را به طور پراكنـده از  

انتخـاب و سـر    كتاب سوانح ايام يا خاطرات كه به قلم تواناي خود ايشان نگاشته شده را
هم كرديم. ان شااهللا كه بتوانيد شخصيت اين بزرگوار را بدرستي بشناسيد و تأكيد ميكـنم  
براي آشنايي بيشتر با اين چهره ناشناختة ايران زمين تمـام كتابهـاي ديگـر ايشـان بـويژه      

  سوانح ايام (يا خاطرات) مراجعه كنيد. 
  ناشر



  نامة مؤلف از زبان خودش زندگي

خدايي را كه به اين ناچيز تميز درك حق و باطل داد و ما را بـه   حمد و سپاس
�9 .78 ��6) سوي خود راهنمايي كرد. � &���: ;� �$� <�*=>� &>? &�
 �@8 &���: <@�� ��� �

AB)6�� �6�3 C$6�3 D$6+0 E6� C
�6��&� C
0C 
 (�� &� 0C� F (�� �$�
 G"�� 7>*��C@ص@

$��%� �/@�� ��&�%�
 ��&�	�
H�I&!� �$/ J. ;&��K� �@ @

ي از دوستان و همفكران اصرار كردنـد كـه ايـن حقيـر فقيـر سـيد       ا هو بعد. عد
ي تحريـر   هابوالفضل ابن الرضا برقعي، شرح احوال و تاريخ زندگي خود را به رشـت 

در آورم و عقايد خود را نيز ضمن ذكر احوال خود بنگارم تا مفتريان نتوانند پس از 
نمايند. زيرا كسي كه با عقايد خرافي مقدس نمايان مبـارزه كـرده   موتم تهمتي جعل 

دشمن بسيار دارد، دشمناني كه چون كسي را مخالف عقايد خود بدانند، از هر گونه 
تكفير و تفسيق و تهمت دريغ ندارند و بلكـه ايـن كارهـا را ثـواب و مشـروع مـي       

عل و ضبط شده است كه دانند!! و البته در كتب حديث نيز براي اين كار احاديثي ج
  اگر فردي كم اطالع آن روايات را ديده باشد مي پندارد كه آنها صحيح اند!

به هر حال اين ذره ي بي مقدار خود را قابل نمي دانم كه تاريخ زندگاني داشته 
باشم، ولي براي اجابت اصرار دوستان الزم دانستم كه درخواستشـان را رد نكـنم، و   

ا به اختصار برايشان بنگارم، گرچه گوشـه هـايي از آن را در   بخشي از زندگاني ام ر
بعضي از تأليفاتم به اشاره ذكر نموده ام و به لحاظ اهميت آنها ناگزير در اينجـا نيـز   

  بعضي از آن مطالب را تكرار مي كنم.

 ]نسب مؤلف[

بدانكه نويسنده از اهل قم و پدرانم تا سي نسل در قم بوده اند و جد اعاليم كه 
قم وارد شده و توقف كرده موسي مبرقع فرزند امام محمد تقي فرزنـد حضـرت    در

مي باشد كه اكنون قبر او در قم معروف و مشهور است،  ؛علي بن موسي الرضا 
و سلسه نسبم چون به موسي مبرقع مي رسد ما را برقعـي مـي گوينـد، و چـون بـه      

مين جهت است كـه  خوانند و از ه حضرت رضا مي رسد رضوي و يا ابن الرضا مي
  م.ا هگرفت» ابن الرضا«شناسنامه ي خود را 
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(شـجره  ي نسب و شجره نامـه ام، چنانكـه در كتـب انسـاب و مشجرات     هسلسل
نيـز در بـاب الـف    » تراجم الرجـال «ذكر شده و در يكي از تأليفاتم موسوم به  نامه)
حيي بن م، چنين است: ابوالفضل بن حسن بن احمد بن رضي الدين بن مير يا هنوشت

مير ميران بن اميران األول ابن مير صفي الدين بن مير ابوالقاسم بـن ميـر يحيـي بـن     
السيد محسن الرضوي الرئيس بمشهدالرضا من أعالم زمانه بن رضي الدين بن فخـر  
الدين علي بن رضي الدين حسين پادشاه بن ابي القاسم علي بن أبي علي محمد بن 

ن موسي المبرقع، ابن االمام محمد الجواد. رضي احمد بن محمد األعرج ابن احمد ب
  اهللا عن آبائي و عني وغفراهللا لي ولهم.

والدم سيد حسن، اعتنايي به دنيا نداشت و فقيـر و تهـي دسـت و از زاهـدترين     
مردم بود و در سنين پيري و در حال ضعف و ناتواني حتي در فصل زمسـتان و در  

الـت و شـاد و شـب زنـده دار و اهـل      هواي يخ بندان، كار مي كرد. ولي خـوش ح 
عبادت و بسيار افتاده حال و سخاوتمند و متواضع بود. و أمـا جـد اول يعنـي والـد     

رز و بـي ريـا و از شـاگردان ميـرزاي شـيرازي      اوالدم، سيد احمد مجتهدي بـود مبـ  
» تـراجم الرجـال  «صاحب فتواي تحريم تنباكو، و مورد توجه وي بود و چنانكـه در  

وي پس از ارتقاء به درجه ي اجتهاد از سامراء به قم مراجعـت كـرد و   نيز آورده ام 
مرجع امور دين و حل و فسخ و قضاوت شرعي محل بود و اثـاث البيـت او ماننـد    

  .سلمان و زندگي او ساده مانند ابوذر بود و درهم و ديناري از مردم توقع نداشت

  ]تحصيالت ابتدايي[

ـ     ود، در تعلـيم و تربيـت مـا اسـتطاعتي     به هر حال چون پدرم فاقـد مـال دنيـا ب
نداشت، بلكه به بركت كوشش و جوشش مادرم كه مرا به مكتب مي فرسـتاد و هـر   

  طور بود ماهي يك ريال به عنوان شهريه براي معلم مي فرستاد، درس خواندم.
زني عابده، زاهده و قانعـه بـود كـه پـدرش حـاج شـيخ       » سكينه سلطان«مادرم 

رياض الحسيني است و مرحوم حاج شيخ غالمحسين  غالمرضا قمي صاحب كتاب
را شيخ  »ةالمما ةفائد«واعظ و حاج شيخ علي محرر برادران مادرم مي باشند و كتاب 

غالمحسين نوشته است. به هر حال مادرم زني بود بسيار مدبره كه فرزندانش را بـه  
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ل اول كه توفيق إلهي از قحطي نجات داد. و در سال قحطي يعني در جنگ بين المل
  ارتش روسيه وارد ايران شد، اين بنده پنج ساله بودم.

ي گوش  ههنگام كودكي و رفتن به مكتب مورد توجه معلم نبودم، بلكه به واسط
خواندن و نوشـتن را فـرا گـرفتم. و در مكاتـب      ,دادن به درس اطفال ديگر، كم كم

بگويد بلكـه هـر   قديمه چنين نبود كه يك معلم براي تمام شاگردان يك اتاق درس 
كدام از اطفال درس اختصاصي داشتند. نويسنده چون شهريه مرتب نمي دادم درس 
خصوصي نداشتم، فقط در پرتو درس اطفال ديگر توانستم پيش بروم و حتي دفتر و 
كاغذ مرتبي نداشتم بلكه از كاغذهاي دكان بقالي و عطاري كه يك طرف آن سـفيد  

ن حال بايد شكر كنم كه كالسهاي جديد با برنامـه  بود استفاده مي كردم، ولي در عي
هاي خشك و پرخرج به وجود نيامده بود. زيرا با اين برنامه هاي جديد هـر طفلـي   
بايد چندين دفتر و چندين كتاب داشته باشد تا او را به كالس راه بدهند، اما همچو 

مي توانستم مني كه حتي يك قلم و يك دفتر در سال نمي توانستم تهيه كنم چگونه 
  دانش بياموزم.

  ]تحصيالت حوزوي[

پس از تكميل درس فارسي و قرآن در همان ايام بود كه عالمي به نام حاج شيخ 
عبدالكريم حائري يزدي كه از علماي مورد توجـه شـيعيان بـود و در اراك اقامـت     

به دعوت اهل قم در اين شهر اقامـت كـرد و بـراي طـالب علـوم دينـي        داشت، بنا
سـال داشـتم تصـميم گـرفتم در      12تشكيل داد. نويسنده كه ده سـال يـا    حوزه اي

دروس طالب شركت كنم، و به مدرسه ي رضويه كـه در بـازار كهنـه ي قـم واقـع      
است، رفتم تا حجره اي تهيه كنم و در آنجا به تحصيل علوم ديني بپـردازم. سـيدي   

وليـت و تصـدي   صحاف كه پسر خاله ي مادرم بود در آن مدرسه ت محمد بنام سيد
بودم حجـره اي بـه مـن     چككوداشت و در امور مدرسه نظارت مي كرد، اما چون 

ي داالن مدرسه واقع بود  هندادند لذا ايوان مانندي كه يك متر در يك متر و در گوش
و خادم مدرسه جاروب و سطل خود را در آنجا مي گذاشت بـه مـن واگـذار شـد،     

كرد مـن هـم از خانـه ي مـادر گليمـي      خادم لطف كرده دري شكسته بر آن نصب 
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 آوردم و فرش كردم و مشغول تحصيل شدم و شب و روز در همان حجره ي محقر
بودم كه مرا از سرما و گرما حفظ نمي كرد، زيـرا آن در شـكاف و خلـل     چكو كو

بسيار داشت. به هر حال مدتي قريب بـه دو سـال در آن حجـره ي محقـر بـودم و      
شاگردي تاجري را پذيرفتـه و بودجـه ي مختصـري     گاهي شاگردي عالف و گاهي

براي ادامه ي تحصيل فراهم مي كردم. و از طرف پدر و يا خويشاوندان و يـا اهـل   
قم هيچگونه كمك و يا تشويقي به كسب علم برايم نبود، تا اينكه تصـريف و نحـو   

يم يعني دو كتاب مغني و جامي را خواندم و براي امتحان به نزد حاج شيخ عبدالكر
حائري و بعضي از علماي ديني ديگر كـه طـالب در محضـر ايشـان بـراي امتحـان       
شركت مي كردند، رفتم و به خوبي از عهده ي امتحان برآمـدم. بنـا شـد شـهريه ي     
مختصري كه ماهي پنج ريال باشد به من بدهند، ولي ماهي پنج ريال بـراي مخـارج   

تـا بـا حـاج شـيخ عبـدالكريم      ضروري من كافي نبود، لذا چند نفر را واسطه كـردم  
صحبت كردند و قرار شد ماهي هشت ريال برايم مقرر شود. تصميم گـرفتم بـه آن   
هشت ريال قناعت كنم و به تحصيل ادامه دهم و براي اينكه بتوانم با همين شـهريه  
زندگي را بگذرانم ماهي چهار ريال به نانوايي مي دادم كه روزي يك قـرص و نـيم   

، چون نان جو قرصي يك دهم ريال قيمت داشت. بنابر اين هر نان جو به من بدهد
روزي سه شاهي براي مصرف نان مقرر داشتم كه در ماه مي شد چهار ريال و نـيم.  
و دو ريال ديگر را بـراي خـورش مـي دادم و يـك مـن برگـه زرد آلـوي خشـك         
خريداري كردم و در كيسه اي در گوشه ي حجره ام گذاشتم كه روزي يك سير آن 
را در آب بريزم و با آب زردآلو و نان جو شكم خود را سير گردانم و يـك ريـال و   
نيم ديگر از آن هشت ريال را كه باقي مي ماند براي مخارج حمام مي گذاشـتم كـه   
ماهي چهار مرتبه حمام بروم كه هر مرتبه هفت شاهي الزم بود و مجموعا يك ريال 

  و نيم مي شد.
ادامه دادم تا به درس خارج رسيدم و فقه و اصول بدين منوال مدتي به تحصيل 

را فرا گرفتم و در ضمن تحصيل، براي طالبي كه مقدمات مي خواندند تدريس مـي  
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كردم و كم كم در رديف مدرسين حوزه ي علميه قرار گرفتم و بدون داشتن كتـاب  
  هاي الزم و از حفظ، فقه و اصول و صرف و نحو و منطق را درس مي گفتم.

  ]گاه ديگراني از ن[برقع 

عالوه بر اين چون در جواني و در دوران تحصيل بـا آيـت اهللا سـيد كـاظم      •
، گمـان  مشريعتمداري همدرس بودم و در ايام اقامت در قم با ايشـان مـراوده داشـت   

تـا  » درسـي از واليـت  «نمي كردم وي انصاف را زير پا بگذارد. وي تا هنگام كتاب 
تر اينكـه تأييديـه اي بـرايم نوشـته و از مـن      حدودي از من حمايت مي كرد و مهم

تعريف و تمجيد نموده و تصرفات مرا در امور شرعيه مجاز دانسته بود و حتي پس 
نيز تا مدتي سكوت اختيار كرد. مـن نيـز بـا توجـه بـه      » درسي از واليت«از انتشار 

كارتي سوابقم با وي، جواب او را به استفتايي كه در اين موضوع از او شده بود، در 
كوچك چاپ و تكثير كردم و به هر يك از كساني كه به مسـجد يـا منـزل مـا مـي      

 آمدند، يكي از اين كارتها مي دادم.

 
همچنين آيت اهللا حاج شيخ ذبيح اهللا محالتي در پاسخ سؤال مردم درباره كتاب 

 مي نويسد:» درسي از واليت«

را خوانـده ام،   كتاب درسي از واليت حجت االسالم عالم عادل آقاي برقعي •
عقيده او صحيح است و ترويج وهابي نمي كند. سخنان مردم تهمت به ايشان است. 

  اتقوا اهللا حق تقاته، ايشان مي فرمايد اين قبيل شعر درست نيست:

  بنده هم عرض مي كنم اين شعر درست نيست.
  امضاء: محالتي

 آقاي علي مشكيني نجفي نيز مي نويسد: •

اينجانب علي مشكيني كتاب مستطاب درسي از واليـت را مطالعـه نمـودم و از    
  مضامين عاليه آن كه مطابق با عقل سليم و منطق دين است خرسند شدم.

*كنـد  شود علي فنـاش مـي   جهان اگر فنا
 

كنـد  شود علـي بپـاش مـي    ر بپاگقيامت ا
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  امضاء: علي مشكيني
  

  آقاي حجت االسالم سيد وحيدالدين مرعشي نجفي مي نويسد: •
  اليبسمه تع

حضرت آقاي عالمه برقعي دامت افاضاته العاليه، شخصي است مجتهد و عادل 
و امامي المذهب و بنا به گفتار مشهور (كتاب و تأليف شخص دليل عقلش و آينه 
عقيده اش مي باشد) و ايشان مطالب بسيار عاليه راجع به مقام و شأن حضرت 

و كتاب » عقل و دين«ر كتاب ) و ساير ائمه هدي عليهم السالم د؛اميرالمؤمنين (
كه تازه به طبع رسيده و در ساير كتابهاي ديگرشان نوشته اند، و » تراجم الرجال«

جار و جنجال و قيل و قال يك عده اشخاص مغرض و يا عجول و عصبي كه 
كتاب مستطاب درسي از واليت را كامال نخوانده و ايمان خود را از دست داده و 

عظم له مي كنند كوچكترين تأثيري نزد علما و عقال ندارد قضاوت ظالمانه در حق م
واي به حال كساني كه اين ذريه طاهر ائمه هدي عليهم السالم را كه از چند نفر 

تصديق اجتهاد دارد رنجانيده و در عين حال بهتان عظيم و افتراي شديد  ,مراجع

āχ﴿ بر يك نفر مسلمان عالم فقيه ميزنند. حق تعالي فرموده: Î) tÏ% ©!$# tβθ™7 Ïtä† βr& 

yì‹ Ï±n@ èπt±Ås≈ x ø9 $# ’ Îû šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u öΝçλm; ë>#x‹ tã ×ΛÏ9r& ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ$# uρ 4 ª! $# uρ ÞΟ n= ÷ètƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω 

tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊇∪﴾ 0$66>�� �0$+.  
  خادم الشرع المبين: سيد وحيدالدين مرعشي نجفي 

   1389حرام به تاريخ شهر ذي القعده ال
22/10/1348  

آيت اهللا خويي مرا خوب مي شناخت و بـه يـاد دارم زمـاني كـه در نجـف       •
سخنراني مي كردم و البته در آن زمان به خرافات حوزوي مبتال بودم، ايشان سخنان 

و اظهار رضايت از حقير، پس از پـايين آمـدنم    قمرا بسيار مي پسنديد و براي تشوي
 يد.از منبر، دهانم را مي بوس
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آقاي شاهرودي نيز بسيار مرا تشويق و تمجيد مي كـرد. و حتـي زمـاني در     •
نجف شعب باطله اي از فلسفه بوجود آمده و عده اي از طالب به فراگيري كتب و 
افكار فالسفه حريص شده بودند و مراجع نجف از من خواستند براي طـالب آنجـا   

ها را با افكار فالسفه نمي داننـد،  كه اكثرا در اثر بي اطالعي از قرآن و سنت، تضاد آن
سخنراني كنم، و بدين منظور آيت اهللا شاهرودي حياط منزلش را براي سخنراني من 
فرش مي نمود و از من مي خواست كه منبر بروم و مسايل اعتقادي را براي طـالب  
بيان كنم، من نيز درخواست ايشان را اجابت كرده و حقايق را براي طالب بيان مـي  

و ايشان نيز از من اظهار رضايت و تجليل و تمجيد بسيار مي نمـود، ولـي در    كردم.
اين اواخر كه به مبارزه با خرافات قيام كردم همه كسـاني كـه مـرا مـي شـناختند و      
سوابق مرا مي دانستند مرا تنها گذاشتند و سكوت اختيار كردند و بعضـي از ايشـان   

 نيز به مخالفت برخاستند.

ت شاه سرنگون شد و آقاي خميني بـه رياسـت رسـيد،    پس از اينكه حكوم •
خواستم با ايشان تماس بگيرم، زيرا در جواني حدود سي سال با يكديگر همـدرس  
و در يك حوزه بوديم و ايشان مرا كامال مي شناخت و حتي پيش از آنكه بـه ايـران   

ا مراجعت كرده و با اوضاع و احوال جديد ايران و وضعيت معممين در ايـران آشـن  
شود، در سخنراني خود پس از فوت فرزند بزرگش آيـت اهللا حـاج سـيد مصـطفي     

چـاپ   1359روزنامه كيهان پنجشنبه اول آبان مـاه   9خميني (كه متن آن در صفحه 
از آقايان علماي «ت نكرد اسمم را بياورد ولي به اشاره گفته بود: أشده) هر چند جر

ر غفلت دارند، از باب اينكه اذهـان سـاده   اعالم گله دارم! اينها هم از بسياري از امو
اي دارند، تحت تأثير تبليغات سوئي كه دستگاه راه مياندازد واقع مـي شـوند، تـا از    
امر بزرگي كه همه گرفتار آن هستيم غفلت كنند، دستهايي دركار است كـه اينهـا را   
بغفلت واميدارد، يعني دستهايي هست كـه چيـزي درسـت كننـد و دنبـالش سـر و       

يي راه بياندازند، هرچند وقت يكبار مسأله اي در ايران درست ميشـود و تمـام   صدا
اعالم وقتشـان را كـه بايـد در مسـايل سياسـي و اجتمـاعي       و وعاظ محترم و علما 

صرف شود در مسايل جزئي صرف ميكنند. در اينكه زيد مثال كـافر اسـت و عمـرو    
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جاه سال زحمت كشيده و مرتد و آن يك وهابي است صرف ميكنند. عالمي را كه پن
فقهش از اكثر اينهايي كه هستند بهتر است و فقيه تر ميباشد ميگويند وهابي اسـت!،  
اين اشتباه است، اشخاص را از خودتان جدا نكنيـد، يكـي يكـي را كنـار نگذاريـد،      
نگوييد اينكه وهابي است و آن كه بي دين است و آن نميدانم چه هست؟! (اگر اين 

 »راي شما چه ميماند؟!كار را كرديد) ب
با شنيدن نامم آقاي خميني به دخترم احترام بسيار كرد و نامـه را گرفـت و    •

با خود برد و دخترم براي خداحافظي به اندرون نزد خـانواده وي برگشـت. زوجـه    
ايشان به دخترم گفت ما جواب نامه را از آقا مـي گيـريم و برايتـان بـه تهـران مـي       

قفي به تهران آمد و ميهمـان دختـرم شـد ولـي پاسـخي      آوريم. پس از مدتي خانم ث
همراهش نبود، فقط گفت: آقا در جواب نامه پدرتان گفتند آقـاي برقعـي خودشـان    

 مجتهد و صاحب نظرند، ولي ايشان مردم دار نيستند.

 
ديگر آيت اهللا طالقاني كه وقتي در اوايل انقالب از زندان آزاد شد و من بـه   •

اي صحبت ايشان سـرش را پـيش آورد و در گوشـم گفـت:     مالقاتشان رفتم، در اثن
مطالب شما حق است ولي فعالً صالح نيست كه اين حقايق را بگوييم! من مطمئـنم  

 در آن دنيا از ايشان سؤال مي كنند: پس كي صالح است كه حقايق را بگوييد؟!

نمي دانم اعالميه ام به دست آقاي بازرگان رسيده بود يا نه، به هر حـال در   •
م آقاي مهندس مهدي بازرگان و دكتـر  دايامي كه دوره نقاهت را در منزل مي گذران

صدر و مهندس توسلي براي عيادتم به منزل ما آمدند. پس از احوال پرسي، صورتم 
را نشان دادم و گفتم آيا نتيجه تقليد را ديديد، كسي كه با من چنين كرده يك مقلـد  

مي كند و اصالً از آنها نمي پرسد، دليـل شـما   است كه كور كورانه از ديگران تقليد 
براي صدور چنين دستوري چيست؟ پس شما و دوستانتان از تقليد آخوندها دست 

 برداريد.

پسرم كه مي دانست آقاي موسوي اردبيلي مرا خوب ميشناسـد و در دوران   •
 .جواني زماني كه من در انزلي منبر ميرفتم وي پس از من به منبر ميرفت
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ين نامه را خطاب به آقاي محمد امامي كاشاني كه قبـل از اينكـه   رونوشت ا •
 به مبارزه با خرافات بپردازم، به اينجانب بسيار اظهار ارادت مي كرد، نيز فرستادند.

پسرم در دوران طلبگي با محمد محمدي ري شهري مدتي همسـايه بـود و    •
 .ميشناختدر مدرسه حجتيه حجره هايشان به هم متصل بود و ري شهري او را 

از قضا روز جمعه اي براي عرض تسليت به منزل آيت اهللا فيض، كـه از اهـالي   
قم و از خويشاوندان ما و مدعي مرجعيت نيـز بـود، رفـتم. آن روز ايشـان مجلـس      
روضه و دعا داشت، چون براي دلداري و تسليت گويي خدمت ايشـان رسـيدم بـا    

ي عبوس با مـن  ا هتبه با چهرآنكه هميشه اظهار لطف و خصوصيت مي كرد، اين مر
روبرو شد، مثل آنكه به نويسنده اعتراض داشت، عرض كردم آيا اتفـاقي افتـاده كـه    
اوقات شما تلخ است؟ در جواب فرمودند من از شما توقع نداشـتم. عـرض كـردم    
موضوع چيست؟ گفت شما نامه اي نوشته ايد و مرا تهديد كرده ايد كه اگر غيـر از  

رجعيت معرفي كنم آبروي ما را در بازار قم مي ريزيـد. عـرض   بروجردي را براي م
كردم من از اين نامه خبري ندارم، ممكن است نامه را بياوريد اگر امضا و خط مـن  

 باشد مجعول است و برايشان قسم خوردم تا ايشان سخنم را باور كردند.

سـت  پس از خاتمه مجلس كه بيرون آمدم، حيرت زده در اين انديشه بودم كه د
مرموزي براي تعيين مرجع تقليد دركار است و قضيه آنچنان كه من ميپنـدارم سـاده   
نيست. فهميدم مرجعيت هم بازي شده براي بازيگرها، و با قضـاياي بعـدي معلـوم    

  شد دستي مرموز آقاي بروجردي را مرجع كرد و از وجود او بهره ها برد.
وام، آيـت اهللا  شمسي در زمان رئـيس الـوزرايي احمـد قـ     1328در سال  •

كاشاني قصد دخالت در انتخابات كرد تا از تعداد وكالي انتصابي دربار در مجلـس  
بكاهد. نويسنده از دوستان صميمي آيت اهللا كاشاني بودم و تابستانها كـه مـي آمـدم    
تهران به منزل ايشان وارد مي شدم، در همين سال بـود كـه بـه مـن فرمودنـد شـما       

يه كنيد براي سفر به خراسان، اين بنده نيز چنين كردم برويد يك ماشين دربست كرا
ي و يكـي دو نفـر ديگـر نيـز     ا هو مهياي مسافرت شديم. آقاي شيخ محمد باقر كمر

حاضر شدند با نويسنده و آقاي كاشاني و يكي از فرزندانشان كه جمعـا شـش نفـر    
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مي شديم به طرف مشهد حركت كرديم، دولت از مسافرت ما وحشـت داشـت كـه    
ادا در شهرهاي بين راه، ايشان وكاليي را براي مجلـس تعيـين و پيشـنهاد كنـد و     مب

مردم را ترغيب كند به انتخابات و تعيين نمايندگاني كه خيرخواه ملت باشند، و لـذا  
چون ما از تهران حركت كرديم، شهرهاي بين راه مطلع و آماده استقبال شـدند و از  

بين راه ابالغ كرده بود كـه تـا مـي تواننـد     مورين شهرستانهاي أآن طرف دولت به م
ـ  ي بدسـت دولـت بدهنـد كـه آيـت اهللا كاشـاني را بـه تهـران         ا هاخالل كنند و بهان

  برگردانند.
 

يـد، نامـه را   ا هي مرا ديدند گفتند خوب نوشـت  هسرهنگ و اطرافيان چون نوشت •
 دند.بردند و فرداي آن روز آمدند كه شاه دستور داده مالي قمي و همراهانش آزا

 

ها محبوس بودند،  ها و كمونيست يا هي از تودا هدر اتاق متصل به اتاق ما عد •
پيغام دادند كه ما مي خواهيم فالني را ببينيم. گفتم اشكالي ندارد تشـريف بياورنـد.   

ي غير روحاني كه با من بازداشت بودند، گفتند ممكن است ما را به كمونيست ا هعد
اتهامي، نترسيد بگذاريد بيايند. به هـر حـال آمدنـد و    بودن متهم كنند. من گفتم چه 

شود كه با ديكتاتوري  اظهار خوشوقتي كردند كه يك نفر روحاني شجاع هم پيدا مي
مخالف باشد. ما با ايشان گرم گرفتيم، آنها سؤاالت و اشـكاالتي بـه قـوانين اسـالم     

 داشتند كه به آنها جواب گفتم.

 

دند، با همراهان خداحافظي كردم و رفتم چون ما را در توپخانه پياده كر •
منزل آقاي كاشاني، كاشاني مجتهدي بود شجاع و بيدار. اگر چـه خـودش در لبنـان    
تبعيد بود، ولي خانواده اش در تهران بودند. چون من وارد شـدم بسـيار خوشـحال    

 شدند.

در آن زمان تمام اهل علم از سياسـت و امـور مملكتـي بركنـار بودنـد و دوري      
ستند و اگر كسي ماننـد كاشـاني و يـا ايـن بنـده وارد مبـارزه بـا ديكتـاتوري         ج مي
شديم چندان مورد عالقه مردم نبوديم، و اصال مردم ايـران و خـود ايـران ماننـد      مي

ها باشد كه هر كاري بخواهند با مـرده   قبرستاني بود كه سرنوشتش به دست گوركن
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و ايشان زجر و حبس زياد ديـد تـا    كنند! فردي مانند كاشاني منحصر به فرد بود مي
ي غير ملـي   هحركتي و موجي در ايران بوجود آورد تا آن زمان جبهه ي ملي و جبه

شـناختند. ولـي چـون     اصال وجود نداشت، و مرحوم مصدق را جز معـدودي نمـي  
كاشاني سعي داشت يك مجلس شوراي ملي و وكالي خيرخواه ملت سركار بيايند، 

جوانان واجب است در انتخابات دخالت كنند، و لذا در همان  لذا فتوا مي داد كه بر
زندان لبنان به اينجانب نامه اي نوشت كه آقاي برقعي مانند آخوندهاي ديگر مسجد 
را دكان قرار نده و بپرداز به بيداري مردم و به سخن مردم كـه مـي گوينـد آخونـد     

يـر باشـد، گـوش    خوب كسي است كه كاري به اوضاع ملت نداشته باشد وكنـاره گ 
مده و كاري كنيد كه مردم مصدق را انتخاب كنند، تا آن وقت ملـت نمـي دانسـتند    
مصدق كيست، و چه كاره است، كاشاني به تمـام دوسـتانش توصـيه مـي كـرد كـه       
وكاليي صـحيح العمـل از آنجملـه مصـدق را انتخـاب كنيـد، پـس بـه واسـطه ي          

رأسشـان خـود ايشـان يعنـي      [كه درسفارشات و سخنراني هاي كاشاني و پيروانش
مـردم نـام مصـدق را شـنيدند و تـا انـدازه اي        آيت اهللا ابوالفضل برقعي قمي بـود] 

شناختند. و در مواقع انتخابات مريدان كاشاني از اول شب تا صبح در پاي صندوقها 
مي خوابيدند كه مبادا صندوق عوض شود و كاشاني و مصدق وكيل نشـوند، مـردم   

به رأي دادن به آقاي كاشاني و مصدق و چند نفري كه با ايـن  كرديم  را تحريك مي
دو نفر همراه بودند، تا اينكه به واسـطه فعاليـت مريـدان كاشـاني ايـن دو نفـر رأي       
آوردند و وكيل تهران شدند، دولت ناچار شد كاشاني را آزاد كند و از لبنان به ايران 

  آورد.
هران مي شـود، لـذا همـان روز    چون ملت خبر شد كه كاشاني با هواپيما وارد ت

ورود ايشان از فرودگاه مهرآباد تا درب منزل ايشان مملو از جمعيت بود. ما آن روز 
  در تهران فعاليت مي كرديم، تا استقبال خوبي از ايشان به عمل آيد.

 ]جلوگيري از تجليل و دفن جنازه رضاشاه در قم [

ت شد، معروف است چند سال طول نكشيد كه رضاشاه در جزيره موريس فو
كه در آن جزيره قدم مي زده و به خود گفته اعليحضرت، قدر قدرت، قوي شوكت، 
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زكي آي زكي، آي زكي، كه ياد زمان سلطنت خود مي كرده و مقصود او اين بوده 
كه در ايران اطرافيان او يك مشت مردمان هوا پرست متملق بودند كه به او مي 

ون وفات كرد جنازه او را به ايران آوردند، و حضرت قدر قدرت، و چ گفتند اعلي
مي كردند كه مردم از جنازه او تجليل كنند و با تشريفات  تشويقدولت و شاه 

زيادي جنازه را در قم دفن كنند، و علما و بزرگان قم را دعوت كردند كه از جنازه 
بر  استقبال به عمل آيد، آيت اهللا بروجردي كه مرجع تقليد بود با صفوف طالب

جنازه او نماز بخوانند، و آقاي بروجردي كه يكي از علماي رياست مĤب بود و از 
هر كاري براي حفظ رياست خود خودداري نمي كرد و به عالوه به شاه و درباريان 

  و وكالي مجلس عالقه داشت، حاضر گرديد تا بر جنازه شاه اقامه نماز كند.
تجليل شود تمام كارهاي فاسد او  نويسنده فكر كردم كه اگر از جنازه رضاشاه

امضاء خواهد شد، درصدد برآمدم كاري كنم كه مانع از تجليل جنازه گردد. چند 
نفر طلبه جوان به نام فداييان اسالم تازه با من رفيق شده بودند، در آن زمان تقريبا 
سي و پنج سال داشتم و از مدرسين حوزه علميه قم بودم، اين فداييان جوان كه 

ان از پانزده الي بيست و پنج سال بيشتر نبود با من مأنوس بودند و پناهگاه سنش
ايشان منزل ما بود، و برخي از ايشان نيز نزد نويسنده درس مي خواندند. با آنان 
مشورت كردم كه در منع تجليل جنازه پهلوي فكري بكنيد، گفتند شما اعالميه 

  بنويسيد ما آن را نشر مي دهيم.
نوشتم و در آن تهديد كردم كه هر كس بر جنازه شاه نماز بخواند و ي ا هاعالمي

يا در تشييع جنازه او حاضر شود، برخالف موازين دين رفتار كرده و ما او را ترور 
  خواهيم نمود.

اين اعالميه چون منتشر شد، اثر بسيار خوبي داشت و كساني كه براي نماز بر 
جردي به هراس افتادند كه مبادا به جنازه دعوت شده بودند مخصوصا آقاي برو

ايشان توهين شود و يا مورد حمله واقع شوند. و لذا در صدد بر آمدند كه ناشرين 
اعالميه را پيدا كنند، فداييان كه در قم منزل معيني نداشتند پراكنده و اكثرا مقيم 

مي  تهران بودند و احتمال چنين كاري به ايشان نمي رفت، و از طرفي كمتر احتمال
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دادند كه نويسنده اعالميه اي به آن تندي، سيد ابوالفضل برقعي قمي باشد و عالوه 
بر اين وقت ورود جنازه بسيار نزديك و افكار مسئوالن حكومت پريشان بود، تا 

چنانكه مي خواستند تجليل نشد، و چون در  اينكه جنازه را وارد كردند، ولي آن
و سيدي به نام موسي خوئي قصد داشت  مسجد امام قم مجلس فاتحه اي گرفتند

در آن مجلس شركت كند، رفقاي ما او را گرفتند و كتك زدند به طوري كه خون از 
سرش جاري شد، چون دولت چنين ديد از دفن جنازه در قم منصرف شد و جنازه 

  را به تهران بردند، ديگر در تهران چه شده، بنده حاضر نبودم. 

  ]ميت خوداشعار مؤلف راجع به مظلو[

در ايامي كه روحاني نمايان و دكانداران مذهبي عليه من متحد و كمر به بدنام 
كردنم بسته بودند و به دولت شاه و اعمال زور متوسل شدند و عوام را براي غصب 

تحريك كردند و منزلم در محاصره آنان قرار داشت و  }{گذر دفتر وزير مسجد
  ذيل را سرودم: امنيت از زندگيم سلب شده بود، ابيات

*گمرهان را بهر خود دشمن نمود
 

برقعي چون راه حق روشن نمود
 

ــود    ــرآزار بـ ــت و پـ ــار اسـ *راه پرخـ
 

ــود ــوار بـــ آري آري راه حـــــق دشـــ
 

*بايـــدش ســـختي كشـــد در راه حـــق
 

ــاه حــق   ــد از درگ ــزت خواه ــه ع ــر ك ه
 

ــا   ــي حيـ ــوام بـ ــان عـ ــه خوانـ *روضـ
 

زيـــن ســـبب عـــالم نمايـــان دغــــا    
 

ــه كو   ــود ب ــران خ ــا خ ــد ب ــش آمدن *ش
 

ــد   ــبش آمدن ــه جن ــتي ب ــه همدس ــس ب پ
 

*تــــا كــــه بنمودنــــد مــــا را مــــتهم
 

ــتم   ــل سـ ــر اهـ ــد بـ ــا دادنـ ــوه هـ رشـ
 

*بسته شـد مسـجد ز اهـل شـور و شـر     
 

ــيم و زر   ــبان و سـ ــه زور پاسـ ــس بـ پـ
 

ــواب    ــاالن خـ ــان نقـ ــد دكـ ــاز شـ *بـ
 

ــراب   ــد خـ ــتي شـ ــق پرسـ ــاه حـ پايگـ
 

*جــاي آن شــد نقــل كــذب هــر كتــاب 
 

ــ   ــد خـ ــرآن شـ ــن و قـ ــاه ديـ رابپايگـ
 

*سود ديدي نـي زيـان زيـن كـار و بـار     
 

برقعــــي گفتــــا بــــه دل اي هوشــــيار
 

ــي  ــق پرداختـ ــور در راه حـ ــم مخـ *غـ
 

ــاختي   ــا بـ ــه اينجـ ــادل، آنچـ ــت بـ گفـ
 

*چـاره سـاز   رآنچه آيد پـيش، حـق پـد   
 

ــاز   ــار حــق، خــود را مب ــازي ك نيســت ب
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*صـاحب مســجد تــو را انــدر دل اســت 
 

 رو كان گل است گركه مسجد رفت گو

*نيسـت  ان اي آنكه چون تـو پـاك  تو بم
 

رو، بـاك نيسـت   گركه مسجد رفـت گـو  
 

*تــرك آن بنمــا كــه مســجد شــد دكــان 
 

گشــــت مســــجد خانقــــاه صــــوفيان
 

*جاي جمع حق پرسـتان مسـجد اسـت   
 

جاي درس و بحث قـرآن، مسـجد اسـت   
 

 نيست مسجد جاي مدح و روضه خوان *نيست مسجد جاي هر شمر و سنان

 آنكه همكار است با شمر و سنان *وضه خوانر نستروضه خوانست روضه خوا

ــدا   ــدعت ج ــيكن از ب ــق را م ــن ح *دي
 

ــام الفتــــي     ــر إمــ ــن بــ ــدا كــ اقتــ
 

ــان     ــن را دك ــد دي ــه كن ــامي ك ــي ام *ن
 

ــتان  ــارگر در بوســــ ــام كــــ آن امــــ
 

*نــي گرفتــي مســجدي بــا شــر و شــور 
 

ــه نبــــودي اهــــل زور  ــامي كــ آن امــ
 

ــرام   ــن ح ــام از اي ــوردي آن ام ــي نخ *م
 

يـــا ســـهم امـــام نـــي گرفتـــي خمـــس
 

ــر  ــقان بــــي خبــ ــام فاســ *نــــي امــ
 

ــر  ــل و هنــ ــش و فضــ ــام دانــ آن امــ
 

ــا   ــدي در دعــ ــدايان را نخوانــ *ناخــ
 

آن امـــامي كـــه نخوانـــدي جـــز خـــدا
 

ــت    ــك اس ــان ي ــتي امك ــداي كش *ناخ
 

ــت   ــك اس ــالم ت ــات در ع قاضــي الحاج
 

ــرگردان  ــاد و آب س *وســتا خــاك و ب
 

آن كــه هســتي، نقشــي از فرمــان اوســت
 

ــودان دنــــ  ــي خبــــر از حســ *ي بــ
 

برقعــي بــا حــق بســاز و كــن حــذر     
 

 خطاب به دشمنان خود نيز با عنوان به دشمنها رسان پيغام ما را شعري سرودم:

ــاد   ــار بـ ــعادت يـ ــا را سـ ــمن مـ *دشـ
 

ــاد    ــأنش كارب ــز و ش ــا ع ــب ب روز و ش
 

*هر كـه كـافر خوانـد مـا را گـو بخـوان      
 

او ميـــــان مردمـــــان دينـــــدار بـــــاد
 

ــد در راه    ــي نه ــاري م ــه خ ــر ك ــاه *م
 

ــاد   ــزار بـــ ــا راه او گلـــ ــار إلهـــ بـــ
 

ــا    ــد در راه م ــي كن ــاهي م ــه چ ــر ك *ه
 

راه او خــــواهم همــــي همــــوار بــــاد
 

*هر كـه علـم و فضـل مـا را منكراسـت     
 

ــاد     ــيار ب ــان بس ــالش در جه ــك و م مل
 

ــه اســت   ــي ديوان ــد برقع ــه گوي ــر ك *ه
 

گوكـــه مـــا ديوانـــه، او هوشـــيار بـــاد! 
 

*ما نه اهـل جنـگ و نـي ظلـم ونـه زور     
 

ــاد دادخــو ــار ب ــادر جب ــه عقبــي ق اه مــا ب
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همچنين در همان احوال پنداري مورد إلهام حضرت حق واقع شده ام، مسـتزاد  
 ذيل را سرودم:

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

بنده بي كس مـن، مـن كـس و غمخـوار تـوام     
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

گر تو تنهـا شـده اي، غصـه مخـور يـار تـوام      
 

*بـــــــاز ناميـــــــد مشـــــــو  
 

دسـتت، طـرف يـأس مـرو    گر جهـان رفـت ز  
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

بـــاز گـــردان جهـــان مـــن حـــق دار تـــوام 
 

ــه ديـــــــده بـــــــدوز *از همـــــ
 

وزرگر تو را نيسـت انيسـي بـه جهـان در شـب و      
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

مـــونس تـــو، همـــه جـــا و مـــددگار تـــوام 
 

*نيســــــت حــــــق را بــــــدلي
 

ــي     ــازار ول ــق ب ــود رون ــق را نب ــه ح ــر چ گ
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

ــوام     أظ ــازار ت ــق ب ــن رون ــه م ــق، ك ــر الح ه
 

*نيســــــت يــــــك دادرســــــي
 

گــر تــو را كارگشــايي نبــود هــيچ كســي     
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

ــارتوام   ــار گشــا هســتم و در ك ــم مخــور ك غ
 

ــد    ــته كنـــ ــه شايســـ ــا كـــ *تـــ
 

  گر تو را غصه و غم، رنج و ستم خسته كند
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

رو بـــه مـــن آر كـــه مـــن دافـــع آزار تـــوام
 

ــت ا ــت غمـــ ــت نيســـ *ز ذلـــ
 

  علت و بيحكمت نيست رنج و غمهاي تو بي
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

مصــلحت بــين و گنــه بخــش و نگهــدار تــوام
 

ــو ــل تــــ *مســــــجد و محفــــ
 

ــو  ــزل تـ ــاش بكندنـــد در منـ ــه اوبـ ــر كـ گـ
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

ــوام     ــار ت ــافظ آث ــن ح ــه م ــاش ك ــر ب ــا خب ب
 

*كــــــــان هــــــــذا لــــــــوال
 

دوست دارم شـنوم صـوت تـو در رنـج وبـال     
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

ــوام      ــار ت ــب ت ــه ش ــان ب ــه و افغ ــب نال طال
 

ــــر بـــــاش يـــــك بنـــــده حـ*
 

ــردم دون، غصــه مخــور  ــو م ــد ز ت گــر رميدن
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

ــوام      ــار ت ــاظر پيك ــم ن ــو و ه ــق ت ــن رفي م
 

*يــــا دلــــت بريــــان اســــت   
 

گر ز غمهـاي جهـان ديـده تـو گريـان اسـت      
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*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

ه خونبــار تــوام  مــن تالفــي كــن آن ديــد   
 

ــت  ــين اســ ــت غمگــ ــا دلــ *يــ
 

بر دلت بـار غـم و غصـه اگـر سـنگين اسـت      
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

دافــع هــر غــم و شــوينده زدل بــار تــوام     
 

ــاش  ــزدان بـــ ــا يـــ ــاز بـــ *بـــ
 

گر كسي نـاز تـو را مـي نخـرد خنـدان بـاش      
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

ــوام    ــدار ت ــه خري ــو ك ــود گ ــالق خ ــا خ راز ب
 

*غــــم خــــود بــــا مــــن گــــو 
 

كــه مظلــوم شــدي از ســتم و جــور عــدو گــر
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

ــوام  ــدار تـ ــدل، طرفـ ــم و از عـ ــر حقـ دادگـ
 

*در ره ذوالمــــــــنن اســــــــت
 

برقعـــي ســـعي تـــو گـــر بهـــر مـــن اســـت
 

*غـــــم مخـــــور يـــــار تـــــوام
 

ــوام    ــار تـ ــر افكـ ــو و ناشـ ــعي تـ ــل سـ قابـ
 

 

  ]شعري در باره اوضاع كنوني ايران[

  مانه، شعر زير را سروده ام:اوضاع ايران در اين ز ةاينجانب در بار
يـــــاري آگـــــاه و نيـــــك پنـــــداري

 

ــاري  ــازنين يــ ــود و نــ ــي بــ *محفلــ
 

ــي داري   ــه گفتنــــ ــازگو آنچــــ بــــ
 

ـــالم   ــه اســــ ــتمش در زمينـــ *گفـــ
 

فــــارغ از هــــر كشــــيش و احبــــاري
 

ــاني  ــدون روحــ ــي بــ ــت: دينــ *گفــ
 

مرتضـــي هـــم نـــه مـــرد بيكـــاري    
 

ــود    ــي ب ــود و أم ــد نب ــطفي مجته *مص
 

؟چـــه كـــس از ديـــن كنـــد نگهـــداري
 

*گفـــتمش: رهنمـــاي مـــردم كيســـت؟
 

بـــر همـــه فـــرض، ديـــن نگهـــــداري
 

ــرآن   ــود قـ ــا بـ ــان! رهنمـ ــت: هـ *گفـ
 

ـــب   ــر طالــ ــت بـ ــي اسـ ــب عينـ واجـ
 

ـــب    ــود واجـ ــن ب ــم دي ــه عل ــر هم *ب
 

ـــاري     ــر ب ــه س ــي ك ــلّ و ن ــود َك ــي ب ن
 

*هـــادي ديـــن كجـــا فروشـــد ديــــن 
 

ديـــن نباشـــد ز جنــــس بـــــازاري   
 

*ديـــن فروشـــان نـــه رهنمـــا باشنــــد
 

نشــــان ايمــــن از دغلكــــــــاري  دي
 

*كســــب روزي ز راه ديــــن نكننـــــد
 

دينشــــان ايمــــن از دكانــــــــداري  
 

*نردبــــان سياســــتش نكننــــــــــــد
 

ارزش كفـــــش پـــــاره خـــــــــواري
 

*حكمرانـــي نداشـــت پـــيش علــــــي
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ـــاري  ــاز و هلنــــد و بلغـــ نــــه حجــ
 

ـــت  ــرو دلهاســـ ــان قلمـ ــك ايشـ *ملـ
 

ــاري  ــر بـ ــق سـ ــر دوش خلـ گفـــت: بـ
 

*نـــد را شـــدم جويــــــــانقـــش آخو
 

ــتاري  ــبس و كشـ ــر و حـ ــت: تكفيـ گفـ
 

*كـــار او را چـــه؟ جســـتجو كــــــردم
 

ـــاداري  كـــي بـــه عهـــدش بـــود وفـــ
 

ـــرور  ــراب غــ ــت از شـ ــود مسـ او بـ*
 

ـــاري   ـــم تاتـــ ــاي رســ ــت: احيـ گفـ
 

*گفــتمش: گــو كــه چيســت حــزب اهللا؟
 

ـــاري  ــي پرستــــ ـــار بـ ــت: بيمـــ گفـ
 

ــت؟    ــت چونس ــال مملك ــتمش: ح *گف
 

ـــاري؟    د ـــه آثــ ــا چـ ــر م ــت از به اش
 

*گفــتمش: انقــالب بـهمـــن مــــــاه   
 

ـــداري  ـــراي بيــــ ــد بـــ ــوجبي شـ مـ
 

ــت  ــراوان داشـ ــرر فـ *گفـــت: آري ضـ
 

ـــاري  ــان و دل فداكـــــ ــرد از جــ كــ
 

*ملــــــت انـــدر هــــــــواي آزادي  
 

ـــاري  ـــدش گرفتـــ ــر شــ ـــد برابـ صـ
 

ـــاه    ــه چـ ــاد ب ــه اوفت ــه از چال ــر چ *گ
 

ــت  ـــداري اسـ ــاره بيـ ـــاري چـ و هشيـ
 

ـــد  *چـــون ز غفلـــت بـــه دام افتـادنــ
 

گفــــت وقــــــت تضــــــــرع و زاري
 

*گفــتمش: گـــو نجــات كـــي باشـــد؟  
 

ـــاري  ـــي و گرفتــ ــن سختـــ ــع ايـ رفـ
 

*بايـــدي جملـــه از خـــــدا خواهنــــد
 

  ]كتاب الغدير اميني و نظريه مؤلف در باره آن ةمطالع[

عبدالحسين اميني تبريزي را  كه بودم كتاب الغدير تأليف عالمه [زندان] در آنجا
تعصب بگويم، آنان  كه سالها پيش خوانده بودم، مجدداً مطالعه كردم، صادقانه و بي

كار آقاي اميني در اين كتاب جز افزودن چند سند بر اسناد حديث «ند ا هكه گفت
درست گفته اند. اگر اين كتاب بتواند عوام يا افراد كم اطالع و غير  »غدير نيست
را بفريبد ولي در نزد مطلعين منصف وزن چنداني نخواهد داشت، مگر متخصص 

آنكه اهل فن نيز از روي تعصب يا به قصد فريفتن عوام به تعريف و تمجيد اين 
اهللا سيد ابوالحسين اصفهاني در اين مورد  به نظر من استاد ما آيتكتاب بپردازند. 

اين كتاب از وجوه چاپ  ةمصيب بود كه چون از او در مورد پرداخت هزين
 ؛؛؛؛ پرداخت سهم امام«شرعيه اجازه خواستند، موافقت نكرد و جواب داد: 

  ».، شايد مورد رضايت آن بزرگوار نباشد!!براي چاپ كتاب شعر
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بسياري از مستندات اين كتاب از منابع نامعتبر كه به صدر اسالم اتصال وثيق 
ر ندارد. برخي از احتجاجات ندارند أخذ شده كه اين كار در نظر اهل تحقيق اعتبا

او هم قبالً پاسخ داده شده، ولي ايشان به روي مبارك نياورده و مجدداً آنها را ذكر 
باطن مي دانند كه با الغدير نمي توان كار  كرده است. گمان دارم كه اهل فن در

مهمي به نفع مذهب صورت داد و به همين سبب است كه طرفداران و مداحان اين 
مروز زمام امور در چنگشان است به هيچ وجه اجازه نمي دهند كتبي از كتاب كه ا

شاهراه اتحاد يا نصوص «قبيل تأليف محققانه آقاي حيدرعلي قلمداران به نام 
، هند قاره ةيا كتاب باقيات صالحات كه توسط يكي از علماي شيعه شب» امامت

تأليف  »ريهتحفه اثني عش«موسوم به محمد عبدالشكور لكهنوي و يا كتاب 
 »راز دليران«مختصر  ةدهلوي فرزند شاه ولي اهللا احمد دهلوي و يا جزو عبدالعزيز

در » در راه حق و اصول دين« ةكه آقاي عبدالرحمان سربازي آن را خطاب به موسس
اين حقير و نظاير آنها  ةترجم »رهنمود سنت در رد اهل بدعت«قم نوشته و كتاب 

استفاده است چاپ شود، بلكه اجازه نمي دهند اسم اين كه براي فارسي زبانان قابل 
م برسد. در حالي كه اگر مغرض نبوده و حق طلب مي بودند دكتب به گوش مر

اجازه مي دادند كه مردم هم ترجمه الغدير را بخوانند و هم كتب فوق را، تا بتوانند 
و پس از مقايسه مطالب آنها سؤال كنند  ةآنها را با يكديگر مقايسه و از علما دربار

اقوال، حق را از باطل تمييز داده و بهترين قول را انتخاب كنند. فقط در اين صورت 
�÷﴿ ي: هاست كه به آي Åe³t6sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ tÏ% ©!$# tβθãèÏϑ tFó¡o„ tΑ öθs) ø9 $# tβθãèÎ6−F u‹ sù ÿ… çµuΖ |¡ômr&﴾  :يعني

) 18(الزمر/» يروي كنندبشارت ده بندگاني را كه سخن را بشنوند و نيكوترينش را پ«
عمل كرده اند. أما نه خود چنين مي كنند و نه اجازه مي دهند كه ديگران اينگونه 

  عمل كنند بلكه جواب امثال مرا با گلوله و يا به زنداني كردن مي دهند!!

  [استادان]

حاج شيخ  - 2آقاي خوانساري نزد شيخ ابوالقاسم كبير قمي،  -1عالوه بر 
آقاي سيد محمدحجت  -4آقاي ميرزا محمد سامرايي،  -3يي، محمدعلي قمي كربال
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حاج سيدابوالحسن اصفهاني و  -6حاجي شيخ عبدالكريم حايري،  -5كوه كمري، 
م كه تعدادي از آنان برايم ا هآقاي شاه آبادي و چند تن ديگر نيز تحصيل كرد -7

» راني سامراييته علي محمد بن رجب« ند:ا هند كه از آن جملا هتصديق اجتهاد نوشت
مستدرك «و » اإلشارات و الدالئل في ما تقدم و يأتي من الرسائل«مؤلف كتاب 

متن اجازه ايشان و ي نوشت ا هاستادش برايم اجاز ةكه ايشان در خاتمه اجاز» البحار
  .به اين حقير چنين است
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اجازه » هالي تصانيف الشيع هالذريع«حاج شيخ آقا بزرگ تهراني مؤلف كتاب  -9
  زير را براي اين حقير نوشته است:
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در فروع علم  غوالي اللئالي«ي رفسي مؤلف كتاب عبدالنبي نجفي عراق -10
بوده است. برايم » ميرزا حسين ناييني«و كتب كثيره ديگر كه از شاگردان » اجمالي

  متن ذيل را نوشته است:
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ة جناب مستطاب عالم فاضل جامع الفضايل والفواضل قدو مخفي نماندكه امابعد
الفضالء و المدرسين معتمد الصلحاء والمقربين عماد العلماء العالمين معتمد الفقهـاء  

طهراني معـروف و   ىماالسالم و المسلمين آقاي آقاسيد ابوالفضل ق ةوالمجتهدين ثق
رضوي سنين متماديه در نجف اشرف در حوزه دروس خـارج حقيـر    ةملقب بعالم

حاضر شدند و نيز در قم سالهاي عديده بحوزه دروس اين بنده حاضر شدند بـراي  
تحصيل معارف الهيه و علوم شرعيه و مسايل دينيه و نواميس محمديـه پـس آنچـه    
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آنكه بحمد اهللا رسيد بحد قوه اجتهـاد و   توانست كوشش نمود فكد وجد واجتهد تا
 جايز است از براي ايشان كه اگر استنباط نمود احكام شـرعيه را بـنهج معهـود بـين    

واجازه دادم ايشان را كـه نقـل    ,صحاب رضوان اهللا عليهم اجمعين عمل نمايند بĤنأ
و نيـز  روايه نمايد از من بطرق نه گانه كه براي حقير باشد بمعصومين عليهم السالم 

را در نقل فتاوي كما اينكه مجاز است كـه تصـرف نمايـد در امـور      ىاجازه دادم و
شرعيه كه جايز نيست تصدي مگر باجازه مجتهدين و مجاز است در قبض حقـوق  

و تمام اينها مشروط است بمراعات احتياط و تقـوي   ؛ماليه و ال سيما سهم امام 
  اني الجاني نجفي عراقي (مهر)من الف 1370الحجه الحرام في سنه  بتاريخ ذي

آيت اهللا سيد ابوالقاسم كاشاني نيز برايم تصديق اجتهاد نوشت كه متن آن  -11
  را ذيالً نقل مي كنم:
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  تصديق زير را برايم مرقوم نمود:
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سيد محمد حجت كوه كمري نيز  آيت اهللا - 15شيخ عبدالكريم حائري و  -14
در  برايم تصديق اجتهاد نوشتند كه اصل اجازه نامه اين دو تن را براي تعيين تكليف

مسأله سربازي به وزارت فرهنگ آن زمان تحويل دادم كه طبعاً بايد اين دو اجازه 
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نامه در اسناد بايگاني آن وزارتخانه موجود باشد، اداره مذكور نيز پس از رؤيت اين 
  دو تصديق گواهي زير را صادر نمود كه در اينجا رونوشت آن را مي آورم:

  وزارت فرهنگ - 16
ي از فصول و مواد قانون ا هقانون اصالح پار 62اول ماده  ةصرنظريه بند اول و تب

و نظر به آيين نامه رسيدگي به مدارك اجتهاد  1321نظام، مصوب اسفند ماه 
اجتهاد متعلق به آقاي سيد  ةشوراي عالي فرهنگ، اجاز 1323آذرماه  25مصوب 

ز قم متولد صادره ا 21285ابوالفضل ابن الرضا (برقعي) دارنده شناسنامه شماره 
شمسي در هفتصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي عالي فرهنگ، مورخ  1287

مطرح، و صدور اجازه مزبور از مراجع مسلم اجتهاد محرز تشخيص  7/8/1329
  داده شد.

  دكتر شمس الدين جزائري وزير فرهنگ
ناگفته نماند با اينكه در قوانين مشروطه دولت حق نداشت متعرض مجتهدين 

  مع ذلك حكومت به اصطالح مشروطه گرفتاري بسيار برايم فراهم آورد.شود، 
سخن را با يادآوري اين نكته به خواننده محترم به پايان مي برم كه دين اسالم 
در دو امر خالصه مي شود: تعظيم خالق و خدمت به مخلوق، آن چنانكه خالق 

از درگاه ايزد رؤوف  خود فرموده است. براي همگان توفيق قيام به اين دو امر را
  خواستارم.

كه سالها پيش » تائيه او ةدعبل خزاعي و قصيد«در اينجا، چند بيت از آخر كتاب 
م و وصف حال اينجانب است، مي آورم و پس از آن نيز اين كتاب را ا هتأليف كرد

م، ا هبا شعري ديگر كه خطاب به جوانان است و آن را هنگام سفر به زاهدان سرود
  دهم و از خوانندگان التماس دعا دارم. والسالم علي من اتبع الهدي. خاتمه مي

  [من و دعبل خزاعي]

ــامي  ــاحب مقــ ــد از صــ ــكر ديــ تشــ
 

ــامي   ــل را امـــ ــر زر داد دعبـــ *اگـــ
 

ــد     ــته عقايـ ــان گشـ ــا بيـ ــه در آنهـ كـ
 

ــائد    ــت و قص ــاب اس ــدها كت ــرا ص *م
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ــراد و طعـــن نـــاروايي     ــه جـــز ايـ بـ
 

ــايي  *نديـــدم يـــك تشـــكر، نـــي عطـ
 

از اهــل خرافــات   مــرا خــوف اســت  
 

ــات   ــائف از مقامـ ــود خـ ــر وي بـ *اگـ
 

مــرا گريــه بــراي اصــل ديــن اســت     
 

*اگر وي گريه اش بـر اهـل ديـن اسـت    
 

ــامي  ــد از مقـــ ــي نباشـــ ــرا امنـــ مـــ
 

ــامي   ــا امـ ــت رازش بـ ــر وي گفـ *اگـ
 

هدف، اين مادحين را جملـه پـول اسـت   
 

ــت    ــول اس ــق اص ــعار وي طب ــر اش *اگ
 

*سي سال ترسـي داشـت در جـوف    اگر دو سي سال است ما را دل پر از خوف
 

ـــي  ــر الطافــــت پناهـــــ ــدارم غيــ نــ
 

ــواهي    ــم گـ ــم و رنجـ ــر غـ ــا بـ *الهـ
 

چـــرا مـــرآت گشـــتم بهـــر كــــــوران
 

ــيمان   ــتم پشـ ــي هسـ ــن بسـ ــا مـ *الهـ
 

تـــنم رنجـــور از صـــد ابـــتال شـــــــد
 

ــد     ــال ش ــانم از ب ــته ج ــا خس *در اينج
 

ــيان     ــج و عص ــز رن ــا ج ــر م ــدارد ده ن
 

*زمـــان مـــا زمـــان كفـــر و طغيــــــان
 

ـــي    ــه جليســ ــي ن ــي معين ــاري ن ــه ي ن
 

*در ايـــن پيـــري نـــدارم مـــن انيســـي
 

ـــت   ــا روح و راحـ ــا ب ــرگ م ــاني م رس
 

ـــت   ـــول رحم ــي مشم ــا را كن ــر م *مگ
 

ـــن    ــا كـ ــر او عط ــود ب ــل خ ــد فض مزي
  
  
 

ـــن  ــا كــــ ـــي را بهــ ــا برقعـــ *إلهــ
 

  [خطاب به جوانان]

ــد   ــوش رفتاريـ ــالم و خـ ــؤمن و سـ مـ
 

*جوانـــان كـــه شـــكر گفتاريـــد    اى
 

ــد   ــاد آريــ ــان يــ ــان جهــ از خموشــ
 

ــاريد   ــل رخس ــاطق و گ ــما ن ــون ش *چ
 

ــماريد  ــدا بشـــــ ــان خـــــ زمحبـــــ
 

ــاه  ــه گـ ــوتش گـ ــس مـ ــي را پـ *برقعـ
 

دســـــتي از بهـــــر دعـــــا برداريـــــد
 

ــاد كنيـــد     ــاهي اگـــرش يـ ــاه گـ *گـ
 

ــپاريد   ــر بســ ــه نظــ ــدمتش را بــ خــ
 

*برقعــــي خادمتــــان بــــود و برفــــت
 

خســـته از محنـــت ايـــن چـــرخ كبـــود
 

ــه      ــته ك ــن خس ــد از اي ــاد آري ــودي *ب
 

ــون  ــه و خـ ــر از غصـ ــت پـ دل او گشـ
 

ــردمِ دون  ــس از مـــ ــد آزار بـــ *ديـــ
 

ــتم   ــان و سـ ــت و بهتـ ــته از تهمـ خسـ
 

*خســـته از زخـــم زبـــان، زخـــم قلـــم
 

رفـــــت در محكمـــــه عـــــدل إلـــــه
 

ــاه    ــا كوتـ ــت ز دنيـ ــتش ار گشـ *دسـ
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   2/2/1370وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين. 



  ي مؤلف مقدمه

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

سپارد اگر  آن ميه ر طالب زيبائي و جمال است، در هر كجا زيبائي و جمال بيند دل ببش
چه در اشعار و گفتار باشد، بهمين جهت شاعري كه كلمات زيبا و مسجع و مقفا و آرايش 

سازد. شاعران اگر حقائقي را در زير كلمات خود جلوه  شعري دارد مردم را بخود متوجه مي
كنند ولي اگر بتوسط كلمات زيبا هوا و هوس را مجسم سازند خيانت  توانند خدمتي دهند مي

اند، اكثر شعرا بصرف آرايش شعري و كلمات زيبا اكتفاء نموده و جز  بزرگي كرده
اند، جمالت زيبا و دلربا دارند در صورتي كه مفهوم آن  موهومات و شهوات را جلوه نداده

ر خوش خط و خالي كه در باطن زهر دارد يا جز هواپرستي و خيالبافي چيزي نيست مانند ما
ارزش باشد يا در و پنجرة زيبائي كه چوب  تار و پود آن سست و بياي كه ماده  قالي خوش نقشه

  آن پوك باشد.
تواند الفاظ زيبا را برشتة نظم آورد بايد آن را در  شاعري كه قريحة شعري دارد و مي

است مصرف كند كه اشعار او هم داراي  مطالبي كه بحال جامعه مفيد و متضمن حقائقي
صورت زيبا و هم مواد زيبا باشد و از مي و مطربي و مداحي دربارها خالي باشد و اگر نه 

  خيانت كرده است. 

  شعر يعني چه و شاعر خوب كيست؟

ايست عربي كه بمعني خيال و پندار است و شاعر يعني خيالباف چنانچه منطقيين  شعر واژه
يعني قضاياي شعري آنست  ¶
��& ����Z*/ �µE�b��"`N� �� s´گويند:  مي در تقسيم قضايا

كه مركب از خياليات باشد. و اما شاعر خوب كسي است كه خياالت و افكار او در اطراف 
حقائق دور زند و جمالت را در ترغيب بعقل و دانش و ديانت و عفت و غيرت و استقالل و 

بازي نكند و مدح  د و ترويج از افكار باطله و هوسصنعت مصرف كند، و همت او پست نباش
  و تملق را پيشة خود نسازد و مانند شعراء معروف ايران نباشد. 

   چگونگي ديوان حافظ و زمان او
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چنانچه از ديوان حافظ پيدا و آشكار است خود حافظ مردي بوده فاضل و دانشمند و در 
اما اين استادي را در زينت دادن شهوات و فن شعر و سجع و قافيه و زيباگوئي استاد بوده؛ 

موهومات و بدگوئي بمقدسات ديني مصرف كرده. ما به شخص حافظ كاري نداريم بلكه 
بندوباري و  و اشاعرة قديم و بي ايست از عقائد جبريه بديوان او نظر داريم؛ ديوان او مجموعه

و تحقير و تمسخر بقيامت  خواري و مدح و تملق از درباريان و ستمگران عشق و عاشقي و مي
و جنت وكوثر و بدگوئي به عقل و زهد و علم و ديانت و فكر و نظر، و مملو است از خط و 

  خال و قرّ و غمزة دلبر، و يك شعر در ترويج عقل و غيرت و صنعت و هنر ندارد.
ما به كساني كه بهو و جنجال دلباختة شعر او شده باشند و مدعاي ما را باور نكنند يا 

فهميم كاري نداريم، روي سخن با كسي است كه استقالل فكري  بگويند ما كلمات او را نمي
  دارد و خود را نباخته و به تأمل و تفكر حاضر و فارسي را ميفهمد.

بندوباري و  مدعاي ما اين است كه ديوان حافظ براي جامعه مضر است و موجب بي 
گوئيم ديوان حافظ را  قالل است. ما ميماندگي، و ابزار دست اجانب و دشمنان است عقب

بدون عصبيت و طرفداري بررسي كنيد و تقليد و جنجال را كنار گذاريد و با دقت ديوان 
  حافظ شكن را نيز ببينيد تا صدق گفتار ما روشن شود.

شود  چنانچه محل اتفاق تواريخ بوده و از خود ديوان او نيز استفاده مياما زمان حافظ  
ز عالم و جاهل خصوصاً و اهل شر بطور عموم صوفي مسلك و بيشتر صوفي مردم ايران ا

اي بفسق و فجور علني حاضر نبودند و در  كردند و تا اندازه خانقاهي بودند كه حفظ ظاهر مي
همان زمان عدة زيادي از صوفيان خراباتي بودند كه از فسق و فجور و محرمات ديني باكي 

م اين زشت كاري را بخواست خدا و قضا و قدر او نداشتند و بعقيدة جبري خود تما
دانستند و محل فسق و فجور و تجمع آنان جائي بوده بنام خرابات كه غالباً اعيان و  مي

درباريان و لشكريان و شاعران از همين خراباتيان بودند و خود حافظ يكي از آنان بوده و 
كرده  و نوش آنان شركت مي هاي وقت مربوط بوده و در مجالس عيش بدين جهت با دولت

نموده و از رئيس خرابات بنام پير مغان و پير خرابات  و از زهد صوفيان خانقاهي بدگوئي مي
مداحي كرده و ارتزاق و حرفة او مدح امرا و سالطين آن زمان بوده و در مجالس لهو و لعب 
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توقع صله و جائزه خوانده و  هاي خود را كه غالباً بوزن تصنيف بوده مي آنان حاضر و غزل
  داشته. 

  اعيان و امرائي در ديوان حافظ مدح شده اند

باشد از بسياري از امرا و اعيان آن زمان  در اين ديواني كه از حافظ در دسترس عموم مي
توان گفت تمام غزليات آن در مدح آنان بوده و اگر در بعضي از غزليات نام  نام برده و مي

ده و يا خود حافظ نخواسته يعني خجالت كشيده نام ببرد براي آنان نيست يا بوده و ساقط ش
  اند. اند نام ممدوح را ساقط كرده بدبيني مردم بĤنان، و يا كساني كه اشعار حافظ را جمع كرده

بهرحال امراء و كساني كه نام و نشان آنان در ديوان ذكر شده عبارتند از: شاه شجاع و  
ابو اسحق و شيخ احمد بن اويس ايلخاني و شاه حسن  سلطان ابو سعيد و امير فرخ و شيخ

ايلخاني و سلطان اويس و شاه مسعود و امراء آل مظفر و امير مبارز الدين محمد پسر امير 
مظفر و شاه يحيي فرزند شرف الدين بن امير مبارز و برادران او شاه حسين و شاه علي و شاه 

و اظهار عشق نموده و بلكه عشق خود را منصور. حافظ باين شاه منصور بسيار تملق گفته 
  منحصر به او قرار داده و بعداً به قاتل او امير تيمور نيز اظهار عشق كرده.

ديگر از كساني كه حافظ بسيار از او تملق گفته و مداحي نموده خود امير تيمور  
ه و ديگر خونخوار است كه از او بشاه تركمان تعبير كرده و او را معشوق و دلبر خود دانست

سلطان غياث الدين والي هرات و ديگر سلطان هند و امير بنگاله و امير ارغون خان والي 
سبزوار و نيشابور است. و ديگر از ممدوحين او توران شاه و شاه يزد و مانند ايشان است. و 

چنين بسياري از وزيران را مداحي كرده و خود را عاشق ايشان خوانده و ايشان را آصف  هم
د و يا آصف ثاني و يا آصف صاحب قران ناميده بمناسبت اينكه وصي حضرت سليمان عه

و جانشين او نامش آصف بوده. حافظ نام آن بزرگوار معصوم را روي هر وزير  �پيغمبر
  فاسق فاجري گذاشته سالطين را سليمان زمان و وزراء را آصف عهد دانسته.

ن باقي مانده كمال الدين حسين و كمال الدين از جمله وزيراني كه نام و نشانشان در ديوا 
ابو الوفاء، و ابو النصر، ابو المعالي و جالل الدين و امير ابو الفوارس چهارده ساله و عماد 
الدين محمود و فخرالدين عبدالصمد و قوام الدين وزير و حاجي قوام الدين حسن و غياث 
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يري كه در هر شهري بوده از دور و يا الدين و امراء و اعيان ديگر، مختصر امر امير و وز
دانسته مدح نموده، و آنان را از انبياء باالتر بوده و بلكه كماالت  اي كه مي نزديك در هر نقطه

و صفات الهي را براي آنان شمرده. و حتي ايشان را مقسم رزق و جانان و جان جهان خوانده 
  ير كرده و گويد:و دربانان و غالمان شاهان را به مالئكه و فرشته تعب

  دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند
  بهر حال حافظ شاعري خود را از بركت جائزه و انعام ايشان دانسته مانند اينكه گفته:

  بيمن رايت منصور شاهي
  

  علَم شد حافظ اندر نظم اشعار  
  

  گويد:  داند چنانچه مي و حتي يك شعر مدح ايشان را بهتر از صد رساله مي
  شعر دلكش حافظ بمدح شاهديديم 

  

  يك بيت از آن قصيده به از صد رساله بود  
  

دهند ولي براي يك شعر مدح  زيرا امراء خودخواه براي رسالة حقائق دو غاز بكسي نمي
دادند. حافظ آنقدر به مداحي خو كرده كه حتي از سالطين گبر و  ها مي دينارها و منصب

نموده مثالً خسرو پرويز كسي است كه نامة پيغمبر  اند مداحي ستمگراني كه زمان او نبوده
اسالم را پاره كرد و مأمور فرستاد از ايران بمدينه براي دستگيري يا كشتن آن حضرت در اين 

  گويد:  صورت چه لياقت دارد ولي حافظ در تعريف او مي
  جام بده ساقي آن مي كه عكسش ز

  

  فرستد پيام 2و جم 1بكيخسرو  
  

  ود شاد كنروان بزرگان ز خ
  

  ياد كن 4و از باربد 3ز پرويز  
  

چنين بسياري از اعيان و قضات آن  و ميخواهد روان آن گبر را از خود شاد كند. و هم
زمان را پس از مرگشان مداحي كرده كه تماماً در ديوان او محفوظ و موجود است. بهر حال 

                                                           

 خسرو = پادشاه بزرگ؛ لقب چند تن از پادشاهان ساساني، به عربي كسري مي گويند. -1

جم = مخفف جمشيد كه بنا بر داستانهاي شاهنامه چهارمين پادشاه پيشدادي بود. به معني پادشاه بزرگ  -2
 نيز گفته شده است.

 پرويز = پيروز، فاتح؛ لقب خسرو پرويز (پادشاه ايراني كه نامة رسول گرامي اسالم را پاره كرد). -3

نام رامشگر (خواننده و نوازندة) نامي عهد خسرو باربد = رئيس يا بزرگ دربار، رئيس تشريفات، و  -4
 پرويز. (نگا: فرهنگ فارسي عميد).
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ر جا حافظ مداحي كرده ما ما با مداحي بيجا و پولكي براي هر كس باشد مخالفيم و لذا ه
ايم خصوصاً از ستمگران، اما اشتباه نشود ما با سالطين دادگستر ملت پرور  تنقيد كرده

دموكرات و مسلمان واقعي مخالف نيستيم يعني كاري نداريم، اگر كسي بگويد تمام 
  اند! جواب او اين است كه: دانشمندان در اول كتاب خود از امراء مداحي كرده

اند. ثانياً چند جمله در اول كتاب براي دانش و  مام دانشمندان اين كار را نكردهاوالً ت 
فضيلت پروري يكنفر امير نوشتن غير آنست كه شاعر تمام ديوان را در مدح امرا و اعيان پر 

  كرده باشد.
ثالثاً آن دانشمنداني كه چند جمله از يكي از سالطين مدح نموده ادعاي عشق خدا  

دانند و  داند اما مريدان حافظ او را عاشق خدا مي و كسي آنان را عاشق خدا نمياند  نداشته
  كند.  عاشق خدا از ديگري مداحي نمي

مخفي نماند، در زمان حافظ چاپ روزنامه و مجالت و راديو نبوده كه سالطين و امرا از 
بمداحي شعرا و  آن براي نشر اقتدار خود سوء استفاده كنند و نشر اقتدار ايشان منحصر بوده

اند و در نشر اشعار شاعران كوشا  نشر شعر آنان، و لذا غالب امرا در دربار خود شاعري داشته
اند و هر قدر شاعري در مداحي ماهرتر بوده جايزة او بيشتر بوده و از همين جهت به نشر  بوده

نيامد تا  كوشيدند و بعد از آنكه منتشر شد و معروف گرديد كسي در صدد اشعار حافظ مي
گويد و چه نفعي به جامعه دارد و فقط به صرف تقليد آن را لسان  ببيند ديوان حافظ چه مي

زدند اگر چه فال زدن دليلي بر صحت چيزي نيست چنانكه به  الغيب خوانده و به آن فال مي
  زنند.  عدد نخود نيز فال مي

د براي گمراه كردن مردم شكن باش در اين اواخر مخالفين قرآن كه از هر چيزي كه اسالم
كنند ديدند ديوان حافظ نيز موجب خمودي و سستي به اضافه به قدري كافي به  طرفداري مي

علم و زهد و تقوي و بدگويي و از دانشمندان تمسخر نموده و لذا از آن ديوان ترويج بسيار 
  كردند. در مقابل ما عالقه پيدا كرديم از اين جهت مردم هشيار گردند. 

   مردم در حق ديوان حافظنظر 
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هاي طرب و غزل و تصنيف موافق نبوده و آن را مخالف قرآن  دانشمندان قرآني با ديوان
  دانند.  و اخبار صحيحه مي

گويند اگر باطل است نام  طرفند و مي خبر و بي اي از خير و شر آن بي اما مردم ديگر: عده
ه خود از بين برود ولي توجه ندارند بعضي آن را نبريد و عيب و مفاسد آن را نگوييد تا خود ب

گذارند از بين برود و به ترك ذكرش مهجورگردد؛  از اهل غرض آن را بزرگ كرده و نمي
زيرا ايشان مطالب مخالف قرآني را ترويج و كساني را كه به زهد و تقوي و ساير مقدسات 

  كنند.  ديني بدگويي كنند بزرگ مي
قالل فكري نداشته و به صرف تقليد از فالن و فالن حافظ اند كه است عدة ديگر هم كساني

را چنين و چنان گويند ولي بايد بدانند در اعتقادات حقه و باطله، مسلمان بايد تحقيق و 
  جستجو كند. 

اند اگر به  به هر حال كساني كه اهل فهم و ادراكند و به تعريف اشخاص قناعت ننموده
شوند  ندك مراجعة به ديوان و مختصر رسيدگي روشن ميعقايد حقة صحيحه آشنا باشند به ا

باشد. اي اهل فضل و دانش و اي برادران اسالمي ما بدانيد ما براي انجام  كه حق با ما مي
وظيفة ديني اين كتاب را نوشتيم و نظر ما در اين مورد بر وجوب روشن كردن افكار است. و 

واجب شد كه اقدام نماييم اگر كسي بيدار  چون كسي اين واجب كفايي را انجام نداده بر ما
داند و هدف  خواري و مخالف عقل را مي هاي عشقي و مي و هشيار باشد ضرر و خطر ديوان

  ايم:  ما در اين اقدام بيداري مردم است چنانكه گفته
  پرستي با بي خبر بگوييد آئين حق

  

  مگذار تا بميرد در حال جهل و مستي  
  

طرفانه اين گفتگوي ما با حافظ را  ل فكري دارند به طور بياكنون كساني كه استقال
بررسي كنند و عقل و دين خود را به داوري حاضر، و اشعار ما را بسنجند سپس اگر ديدند 

كند  گفتار ما صحيح است مردم را آگاه كنند. هر كس استقالل فكري داشته باشد درك مي

#!â﴿بسياري از شعراي معروف مصداق آية  t� yè’±9 $#uρ ãΝ ßγãèÎ7 ®Ktƒ tβ… ãρ$tóø9   باشند. مي  )224( الشعراء:  ﴾#$
  در اينجا تذكر چند نكته الزم است: 
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حافظ تقريباً شصت سال عمر خود را صرف شاعري نموده و بيشتر اين مدت را به  -1
حك و اصالح و زينت اشعار خود پرداخته ولي ما عمر خود را صرف خياالت شعريه 

اين فن هم نبوديم و فقط در مدت يك ماه حافظ شكن را سروده و به وزن  ايم و استاد نكرده
ايم. حافظ همت خود را بيشتر براي دريافت جايزه صرف  هاي حافظ جواب او را ديده غزل

هاي زياد و بدون توقع جايزه اين كار را نموديم و ادعا  آرايش اشعار نموده ولي ما با گرفتاري
است. پس خواننده بايد فوايد اين كار را در نظر بگيرد و نداريم اشعار ما بدون نقص 

  گيري نكند.  خرده
هايي كه در بيشتر از نسخ ديوان حافظ و نسبت آن به حافظ مسلم بوده ما ذكر  غزل -2

  نظر نموديم.  ايم و از آنچه در اكثر نسخ نبوده و يا مورد توجه نبوده صرف نموده و انتقاد كرده
حوالتي خراساني غزلياتي چند در برابر حافظ در دسترس ما گذاشته آقاي شيخ جواد م -3

شود. و چون در غزليات ايشان قافيه مكرر بوده نخواستيم  كه بدين وسيله از ايشان تقدير مي
قلم ببريم. و نيز در بعضي از موارد ما شعر و مصرعي از حافظ نقل نموده و در اشعار خود 

رسد در حالي كه ما قافيه را  ايم لذا مكرر به نظر مي دادهگنجانيده و به همان قافيه جواب 
  ايم و اشكال بر آن بجا نيست.  مكرر نكرده

اگر كسي بخواهد از مذهب و مشرب و حال حافظ كامالً آگاه گردد بكتاب رضوان  -4
االه و يا كتاب شعر و موسيقي ما مراجعه كند، اگر چه در خود ديوان حافظ مذهب و مشرب 

  و كامالً براي اهل علم و دانش آشكار است. و هويت ا
منظور ما از ديوان حافظ شكن ترويجِ كار و صنعت و علم و دانش و دفع استعمار بوده  -5

ايم و جائي كه از  لذا هر جا حافظ از دلبر عيار و غمزة نگار گفته ما از صنعت و كار گفته
ايم، و در هر  پرستي تحريص كردهعشق و مستي و پيرپرستي دم زده ما به عقل و هوش و خدا 

غزل ببعضي از اشعار حافظ كه مورد اعتراض ما بوده اشاره شده، اول اشعار حافظ را بعنوان 
ايم تا خواننده ببيند و نديده قضاوت  حافظ ذكر نموده و بعد بعنوان حافظ شكن جواب داده

  نكند. 
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ابن الزبعري كه داراي طعن دانند براي خواندن اشعار  علماء شيعه يزيد را كافر مي -6
  بديانت بود مانند شعر ذيل: 

�6666 ¢# ·̧ 6666�'N&·� ¹16666 ·w&: (6666¢�·�¢�  
  

  D ¢f66666 ¢� 66666�
 �
 ¢�&66666W ¹\66666 ¢4  
  

با اين حال بسيار مورد تعجب است كه شعراء معروفرا مسلمان بدانند؛ زيرا اينان هزاران 
اهل اسالم اين طعن و تمسخر بدين دارند كه بدتر و صريحتر از اشعار يزيد است چگونه 

ورزند البته اين نيست مگر از  شاعران را با اين همه كفريات تكفير نكرده بلكه بĤنان ارادت مي
  گويد:  اند كه حافظ مي خبري آيا نديده بي

كه امروزم بهشت نقصد حاصل  من
  شود مي

  

  وعدة فرداي زاهد را چرا باور كنم  
  

  1بخلدم دعوت ايزاهد مفرما
  

  ان بوستان بهكه اين سيب زنخ ز  
  

  چون طفالن تا كي اي واعظ فريبي
  

  بسيب بوستان و جوي شيرم  
  

  گويد چمن حكايت ارديبهشت مي
  

  نه عاقل است كه نسيه خريد و نقد بهشت  
  

و هزاران شعر مانند اينها در تشبيه خدا بخلق و وحدت وجود و جبر و انكار قيامت، با 
ر كس خدا را تشبيه بخلق كند و يا قائل بجبر شود و يا اند ه اينكه پيغمبر اسالم و امام فرموده

توهين بامور دين كند كافر و مشركست. اشعار اين شعراء بدتر از اشعار ابن سعد و يزيد 
اند. اشعار يزيد  خوانده ولي اينان از خود انشاء كرده است؛ زيرا يزيد شعر ديگري را مي

  گردد.  و تاب چاپ و منتشر مي مهجور و متروك شد اما اشعار اين هر روز با آب

                                                           

در نسخة دستنويس عالمه برقعي رحمه اهللا اين بيت همانطور كه مشاهده مي فرمائيد اينگونه آمده است:  -1
  بخلدم دعوت ايزاهد مفرما.

مقدمة محمد بهشتي اين طور آمده: بخلدم زاهدا  اما در بيشتر نسخه هاي ديگر از آنجمله ديوان حافظ با تصحيح و
دعوت مفرماي. كه تغييرات خيلي اندك است، و ما از اين ببعد به اينگونه تغييرات اشاره نمي كنيم؛ اما هر جا تغيير 

  كلي و خيلي فاحش باشد در حواشي آنرا متذكر خواهيم شد.
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اگر در زمان ما شعر و عرفان از حافظ بسيار تعريف كرده و او را قطب العرفاء و  -7
شمرند چون هويت و چگونگي اشعار او معلوم گردد خردمندان  بزرگترين عاشق حق مي

ان را گويند و مرام ايشان چيست و ديگر گول عرفان باف شوند كه اهل عرفان چه مي متوجه مي
افتند البته ما به كسي كه حاضر بشنيدن حرف حسابي نبوده و استقالل  خورند و بدام نمي نمي

  فكري نداشته و عالقة به امور ديني ندارد كاري نداريم. 
بايد دانست كه در ديوان حافظ يك غزل در نشر حقائق و امر به معروف و ترقي  -8

ج باطل كرده و اگر شعري در ديوان حافظ بشري نيست بلكه همه جا ترغيب بگناه و تروي
شود هدف شاعر از همان شعر  باشد خوش ظاهر چون ما بعد و ما قبل آن را بنگريد معلوم مي

  گويد:  خوب ترويج باطل بوده مانند آنكه مي
  دان آنقدر كه بتواني وقت را غنيمت 

  

  جان اين دمست تا داني  حاصل از حيات اي  
  

نوشي و  داني كه هدف او آنست كه تعجيل كن بباده ببيني مي اما چون شعر بعد آن را
  خواري. مي

چنين اگر از ترحم و انفاق گفته مقصود و هدف او تحريك فالن شاه يا فالن وزير  و هم 
  بوده بدادن صله و انعام و مانند اينها، ما تمام ديوان حافظ را مالحظه كرديم و جز اين نيافتيم. 

نه بعضي از علما و دانشمندان شيعه در كتب و كلمات خود اگر كسي بگويد چگو -9
ايد  اند آيا آنان متوجه نشده و فقط شما متوجه شده استشهاد بشعر حافظ و امثال او كرده

جواب آنست كه بسياري از علما و حتي امام و پيغمبر گاهي استشهاد به اشعار كفار 
شود مثالً دانشمندي يك  و ديوان او نمياند؛ استشهاد به شعري دليل بر خوبي شاعر  كرده مي

داند آن شعر از كيست و  شعر معروفي را مناسب مطلب خود ديده و نقل كرده چه بسا نمي
داند شاعر براي كه گفته پس حاشا كه اين دانشمند قصد امضاء باقي اشعار او را داشته  نمي

ص آن را بيابد و متوجه قصد باشد بلكه اصالً ممكن است قبل و بعد شعر شاعر را نديده تا نق
  سوء شاعر شود.
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گذاريم تا خود قضاوت كند، ما زورگوئي  بهر حال ما اشعار حافظ را بنظر خواننده مي 
ايم تا كسي اعتراض كند و اگر كسي اشكال و ايرادي بما داشته باشد و حق باشد البته  نكرده

  كنيم.  پذيريم و بلكه جبران مي بجان مي
ايم از حافظ تا حجم كتاب زياد نشود  ر غزل را از هر غزل ذكر نكردهما تمام اشعا -10

ممكن است خود خواننده بديوان حافظ مراجعه كند و باقي غزل را در تحت نظر بگيرد. در 
حقيقت اين حافظ شكن توضيح بسياري از اشعار حافظ است كه در چه موضوع و در چه 

ايم پس مريدان حافظ نبايد كاسة  اخذ كردهمورد و چه كساني گفته. ما به اقرار خود او 
گرمتر از آش باشند مثالً خود حافظ قائل به جبر است و بدبختي و بدنامي خود را از قضا و 

  گويد:  داند و مي قدر الهي مي
  در كوي نيكنامي ما را گذر ندادند

  

  پسندي تغيير ده قضا را گر تو نمي  
  

  ستم و صالح از منِ   طاعت و پيمان مطَلب 
  

  كشي شهره شدم روز الست كه به پيمانه  
  

دانند، ضمناً  پذيرند و او را شيعه و اهل صالح و طاعت مي ولي مريدان او اقرار او را نمي
ها هر غزلي نسبت بغزل ديگر تقديم و تأخير  بايد دانست كه ديوان حافظ به اختالف نسخه
ديگري مؤخر باشد خواننده بايد  ايم در نسخة دارد ممكن است غزلي را كه ما مقدم داشته

هائي كه با غزل مورد نظر او در حرف آخر مشتركست مالحظه نمايد تا غزل  تمام غزل
  مقصود خود را پيدا كند. 

دانند خصوصاً بطرفداران  ما بكساني كه شاعران را از خطا و هوا و هوس دور مي -11
باشد حمل بصحت و   كفريگوئيم شما هر شعري كه در آن فسق و فجور و يا  حافظ مي
فهميم بيائيد و همين معامله را نيز با اشعار ما بنمائيد يعني  گوئيد ما نمي كنيد و يا مي تأويل مي

خوار هرزه گو بدگوئي كرديم شما تأويل و حمل بصحت كنيد و بدتان  اگر ما بشاعر مي
دگوئي ما را نسبت كنيد ب نيايد، شما بدگوئي بهزاهد و فقيه و بهشت و كوثر را تأويل مي

بكافر و فاسق بطريق اولي حمل بصحت كنيد و به دشمني و عصبيت بر نخيزيد. به اضافه 
گوئيد مقصود از رخ زيبا و شاهد رعنا  بسياري از زشتي و فسق شعرا قابل تأويل نيست شما مي

كنيم  كه حافظ گفته ذات پاك خدا و تجليات اوست اما چون با شعار حافظ مراجعه مي
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گويد: پسران و  گويد مقصود من امردان و مهوشان بشريست؛ زيرا او مي بيينيم او مي مي
گان سرمست شنگول سيمين تن سيمين ذقن سيمين بناگوش چابك كلهدار ترك  مغبچه

قباپوش دلير بخون صنم جگر گوشة مردم كه با زر و سيم بايد دست در كمر آنان نمود و هم 
ش برِ بيوفاي جفاكار سنگين دل ستمكار ناخلف پيمانشكن آغوش شد همان دلبر دين برِ دان

ها كافي نيست در فهميدن  خور كافر كيش كمان ابرو. آيا اين نشانه كافردل سرگردان مي
توانيد اين هرزگي را رفو و يا  ها در خدا است و آيا چگونه مي مقصود شاعر و آيا اين نشانه

  تأويل كنيد. 
خواهند زشتي گفتار شعرا را رفو كنند و  ور فكر ميبعضي از طرفداران شعرا بز -12

اند ولي بايد گفت زشتي گفتار  اند و بشعر بسته آمدند اصطالحاتي از پيش خود جعل كرده
رفو كه نشد كه هيچ  ؛شعرا قابل رفو نيست و جعل اصطالح كار باطل و كجروي ديگريست

امردان و مهوشان بشري است  بلكه بدتر شد؛ زيرا اگر بگوئيم مقصود شاعر از شاهد زيبا
ايم ولي اگر بگوئيم مقصود او خدا است و اين خط و خال و قر و  فسقي براي او ثابت كرده

ايم؛ زير اين گفتارها نسبت بخدا كفر و زندقه است  غمزه را بخد بچسبانيم وارد كفرش نموده
  پس بايد گفت: 

  عرفان ديني و حقيقي اصطالحات ركيك ندارد

اند ركيك و باطل است و  و شعرا براي خود اصطالحات و تأويالت آوردهو آنچه عرفا 
تكرار الفاظ مي و مطرب و زنار و دلبر عيار بر ضد اسالم و معرفت بلكه كفر و شركست. 

   :شعر
  

  جوئي تو شاعر از لب يار چه مي
  

  چه خواهي از بت و از زلف و زنار  
  

  كجا از شرع آمد اين مجازات
  

  ينها بر آن ذاتكجا الئق بود ا  
  

  كجا بر رخصتش داري جوازي    مجازات ركيك عشق بازي
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  اگر مقصود ذات كردگار است

  
  كجا الئق بر او لفظ نگار است  

  
  بندوباري بجز در شاعري بي

  
  از اين الفاظ كي ديدي شعاري  

  
  اندر فكر دين باش برو بيچاره 

  
  نه فكر اصطالح آن و اين باش  

  
  ت و عقيدتاگر عرفان بعلم اس

  
  حقيقت چه سود از اصطالح بي  

  
  برو صوفي كه اين عرفان نباشد

  
  شعار عارفان ايمان نباشد  

  
  اگر صدها كني تأويلِ يك زشت

  
  بود باقي همان زشت و همان زشت  

  
  نگردد قحبه در معني عفيفه

  
  نه لفظ فاحشه باشد شريفه  

  
  اگر صدها بگوئي بت جمال است

  
  ست و ضاللستبت اي صوفي ضالل ا  

  
  بلي آن وحدت و توحيد عارف

  
  بود الئق بالفاظ مخالف  

  
  هر آن چيزي كه باطل شد اساسش

  
  ها بود زيب و لباسش ز باطل  

  
  تو خود گوئي كه خط و خال و ابرو

  
  بجاي خويش هر چيزيست نيكو  

  
  ندارد نسبتي با آن مقامات    چرا پس خود نگوئي اين خرافات
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  ويل كرديدفجور و كفر را تأ

  
  بهر فسقي يكي تعليل كرديد  

  
  اگر تأويل آيد در ميانه

  
  شود هر كفر كافر عارفانه  

  
  

  بود تأويل در اخبار و آيات
  

  نه در كفر و حماقات و خرافات  
  

  خواهي كني تأويل ناحق تو مي
  

  خواهي كني حق خرافت را همي  
  

  چه داغي است بر گفت اباطيل
  

  تأويلكه تا محتاج كردي خود ب  
  

هو   يكسره گوئي  آنكه  چه ذوق است 
  است

  

  شراب و شاهد ساقي همه اوست  
  

  عبارات شما بر حق روا نيست
  

  كه اين اسماء اسماء خدا نيست  
  

  منزه هست ذات پاك يزدان
  

  ز تعبيرات سوء اهل عرفان  
  

  مگر عارف بتو شيطان شريك است
  

  چرا لفظ شما زشت و ركيكست  
  

  اهد ذوق فسق استشراب و شمع و ش
  

  اگر چه گوئي اين از ذوق عشق است  
  

  نه بر عرشش حق اندر بيخودي برد    نه پيغمبر شراب بيخودي خورد
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  جز اين شرابست 1سقاهم ربهم

  
  طهوراً غير مست و دل خرابست  

  
  خراباتي شدن از دين رهائي است

  
  كه وضعش برخودي و خودنمائي است  

  
  باسقاط شريعت شد خرابات

  
  كه خود گفتند اسقاط االضافات  

  
  خرابات آن مكان ناكسانست

  
  مكان است گر و بي مكان هرزه  

  
  خراباتي همه وهم است و پندار

  
  خراباتي همه شعر است و اشعار  

  
  بجاي سبحه و سجاده درويش

  
  فكنده خرقه و زنار بر خويش  

  
  از آن دارد بت و زنار را دوست

  
  هب اوستو ترسا مذ  جاسوس است كه   

  
  بگويد زهد و تقوي شيد و قيد است

  
  و ليكن پير و ميخانه نه قيد است  

  
  هميگويد مكرر از بت و يار

  
  نگويد هيچ او از صنعت و كار  

  
  فكنده ملتي را در خرافات

  
  بياورد است افكار خرابات  

  
  كند از عشق و مستي هر دمي ياد    ز استعمار ملت گشته او شاد

                                                           

öΝ﴿اشاره به آيه كريمه:  -1 ßγ9 s) y™ uρ öΝ åκ ›5u‘ $\/#t� x© #�‘θ ßγ sÛ﴾  :مي باشد كه قطعا شراب بهشت بوده و 21(الدهر (
  به أم الخبائث دنيا هيچ ربطي ندارد. 
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  آن كيش لعنت هزاران بار بر

  
  كه بت مظهر شدش از عشق و وحدت  

  
  بت و بتخانه و كعبه يكي كرد

  
  مي و ميخانه و مسجد يكي كرد  

  
  بر آن عشقي تفو صد بار باشد

  
  كه عقد خدمتش زنار باشد  

  
  برو عارف بترس از حق بيچون

  
  بكن توبه بيا از شرك بيرون  

  
  اگر حافظ شكن را ديده باشي

  
  تراشي كي ميبزرگاني ز خود   

  
  برو اي برقعي فكر وطن باش

  
  نه مثل شاعران در ما و من باش  

  

  در كماالت انساني �كلمات امام باقر

  برو در فكر صنعت باش و كاري
  

  قراري نه فكر شاعري و بي  
  

  امام با كمال آن مرد عالي
  

  بگفتا گر پي كسب كمالي  
  

  كمال اندر سه چيز آمد پديدار
  

  ر هستي تو بيداربياموز آن سه گ  
  

  نخستين تميز حق و باطل استي
  

  كه فقه دين بود گر مايل استي  
  

  گيري دوم در زندگي اندازه
  

  كه علم اقتصادت يادگيري  
  



    

  حافظ شكن      54 
    

  سوم صبر است اندر هر مصائب
  

  1كه تا خود را نبازي در نوائب  
  

  بجز اينها همه وزر و  وبال است
  

  بمثل شاعري فكر و خيال است  
  

  رقعي با ذو المنن باشبرو اي ب
  

  نه چون شاعر بفكر ما و من باش  
  

  در نقصان عقول و احتياج بشر در الهيات بتأييد انبياء و وحي الهي

  عقول اين بشر چون هست ناقص
  

  در ادراك حقائق نيست خالص  
  

  بعقل خود چو استقالل جستند
  

  ره ادراك حق بر خويش بستند  
  

  چو عقل خويش را قاصر نديدند
  

  بخود هر يك طريقي برگزيدند  
  

  همه اين اختالفات از عقول است
  

  خطاها در تخطي از رسول است  
  

  يكي شد فلسفي اليبالي
  

  يكي شاعر ز افكار خيالي  
  

  اعتقادش 2يكي صوفي و وحدت
  

  يكي پسند حلول و اتحادش  
  

  همه كور و كرانند اندرين راه
  

  گويند اهللا همه با وهم مي  
  

                                                           

  نوائب = جمع نائبه به معناي سختي ها و مشكالت. -1
 اشاره به عقيدة وحدت الوجود (از عقايد و خرافات صوفيه) است، نه اتحاد و همدلي بين مسلمانان. -2
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  ق كردند بازيهمه با دين ح
  

  يكي با عشق ديگر شعرسازي  
  

  يكي شد غرق اندر وهم عرفان
  

  يكي از فلسفه بافد بدكان  
  

  يكي بافد بهم چون سبزواري
  

  يكي دارد ز اسفارش خماري  
  

  يكي اوهام را ناميده برهان
  

  همي اسفار او شد ضد قرآن  
  

  يكي زد طعن بر آيات و اخبار
  

  اركه تقليد است اخذ وحي و آث  
  

  براي رشدشان حق نقشة ريخت
  

  رسوالن و امامان را بر انگيخت  
  

  رسوالن را معلم حق فرستاد
  

  عقول و انبيا شاگرد و استاد  
  

  هر آن شاگرد كز استاد بگريخت
  

  بوهم خود هزاران نقش بد ريخت  
  

� �+*![� �· : «�قال علي ¢� �] ¢} º]!¢�1 «نبال تعجب از آنكه مذهب انبياء را فرا نگرفته د
  افتد.  رود و بخيال آب بسراب مي فالسفه مي

  گمان كردند عقل از خود تمام است
  

  بهر ره پا گذارد بر مرام است  
  

  گمان كردند تعقيب از رسوالن
  

  بود تقليد ني تحقيق و امعان  
  

  نه تقليد است كان بر محض نقل است    ندانستند كاين تأييد عقل است
                                                           

 ل خويش عمل كند (و شريعت را كنار بگذارد) گمراه شده است. كسي كه مستقالنه به عق -1
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  وانندزآنان كه مسلم خويش خ عجب 

  
  تعلّم ز انبياء تقليد دانند  

  
  نشد تقليد نقل فيلسوفان

  
  بشد تقليد اخذ گفت قرآن  

  
  نشد تقليد اخذ وهم يونان

  
  ولي تقليد شد نقل از رسوالن  

  
  مگر گفتار حق خالي ز عقل است

  
  و يا اوهام واالتر ز عقل است  

  

  ارندفالسفه در طبيعيات خطا كردند در الهيات بطريق اولي خطا ك

  بفكر و عقل خود مغرور گشتند
  

  ز وحي و دين حق مستور گشتند  
  

  بياوردند افكار تباهي
  

  رها كردند گفتار الهي  
  

  برو جانا تو اسفارش رها كن
  

  قلمبه بافيش حمل خطا كن  
  

  خطايش در طبيعيات ظاهر
  

  كجا شد بر الهيات قادر  
  

  طبيعيات چون كشف بشر شد
  

  مقال فيلسوفانه هدر شد  
  

  كسي كاو در طبيعيات عاجز
  

  نباشد بر الهيات فائز  
  

  هزاران سال از حكمت بالفيد
  

  بشد امروز باطل هر چه بافيد  
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  الهيات كي حصر بشر شد
  

  بجز با وحي حق كي با خبر شد  
  

  چو اهل وحي از وحيش بصيرند
  

  براي عقل انسان دستگيرند  
  

  در اين ره انبياء چون ساربانند
  

  هنماي كارواننددليل و را  
  

  هر آن كس دور شد از وحي و قرآن
  

  بشد گمراه اندر هر بيابان  
  

  همه گفت تو باشد فلسفانه
  

  نگفتي از خداوند يگانه  
  

  كجا گفت تو شد برهان عرشي
  

  گرفتي وهم را از ديو فرشي  
  

  زدي گفت رسوالن را بديوار
  

  بردار خدايا زين معما پرده   
  

  ر اين بارشده رأيش حكيمانه د
  

  ز كيدش اي خدا ملت نگهدار  
  

  برو اي برقعي بر دين حق باش
  

  رها كن باف و با رب الفلق باش  
  

  سيد ابوالفضل عالمه برقعي  قمري           1371شعبان 

  
نسخة دستنويس كتاب حاضر مفقود گرديده لذا متن تايپ  7-6تذكر: چون صفحات 

  .شدة صفحات مذكور جايگزين گرديد



  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

1حرف الف
   

  حافظ -1
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  ها كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل  
  

كن گرت پير مغان گويد ي سجاده رنگينبم  
  

  ها كه سالك بيخبر نبود ز راه و رسم منزل  
  

  همه كارم ز خود كامي ببدنامي كشيد آخر
  

  ها رازي كزو سازند محفلنهان كي ماند آن   
  

  خواهي ازو غايب مشو حافظ گر همي   حضوري
  

  متي ما تلق من تهوي دعِ الدنيا واهملها  
  

  حافظ شكن -1

  ها أال يا أيها الياغي مخوان ديوان باطل
  

  حقائق را بيان بنما ذر الكأس واهملها  
  

  بنام عشق اي شاعر مزن حقه مكن خدعه
  

  ها زيبد بخوشگل مي  و عشق   محال حق   عشق  كه  
  

  تو با تأييد يزداني بتوفيقات رباني
  

  ها زعقل و دين بجو همت بحق كن دفع باطل  
  

  ها ها سبك مغزان جاهل هاي عاشق ز ديوان
  

  ز الف و باف شاعرها چه خون افتاده در دلها  
  

  درين امواج ناپاكي در اين افواج بي باكي
  

  ها ساحلجويند حال ما خردمندان  نمي  
  

                                                           

در نسخة دستنويس عالمه برقعي اين عنوان وجود ندارد؛ اما عناوين ديگر چون: حرف باء، حرف تاء و ...  -1
 وجود دارد؛ لهذا ما اين عنوان را اضافه نموديم تا با بقية كتاب هماهنگ باشد.
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  اال اي شاعر مسكين مي و باده كند ننگين
  

  ها سبكبارا مشو سنگين كه ميافتي بمشكل  
  

  و پيرش مشو ننگين ز مي رنگين بقول حافظ 
  

  كه پيران مغ و صوفي شدندي رهزن دلها  
  

  خُذ الفرصه دع الغصه مرو دنبال خودكامي
  

  وجاملها  النفس دع   بدنامي است   خودكامي  كه  
  

  ديوان كه جمع ديو باشد آن اي برقعي  وان مخ
  

  فجادلها دان وباألحسن  جوابش  وگر خواني   
  

  حافظ -2

  اي فروغ ماه حسن از روي رخشان شما
  

  آبروي خوبي از چاه زنخدان شما  
  

  عزم ديدار تو دارد جان بر لب آمده
  

  باز گردد يا بر آيد چيست فرمان شما  
  

د شد بخت خواب آلود ما بيدار خواه
  مگر

  

  زانكه زد برديده آبي روي رخشان شما  
  

  عمرتان باد و مراد اي ساقيان بزم جم
  

  گر چه جام ما نشد پر مي بدوران شما  
  

و خون دامن چو بر ما  دور دار ازخاك 
  بگذري

  

  كاندرين ره كشته بسيارند قربان شما  
  

  اي صبا با ساكنان شهر يزد از ما بگو
  

وي چوگان كاي سر حق ناشناسان گ  
  شما
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گرچه دوريم از بساط قرب همت دور 
  نيست

  

  بندة شاه شمائيم و ثناخوان شما  
  

  اي شهشاه بلند اختر خدا را همتي
  

  تا ببوسم همچو اختر خاك ايوان شما  
  

  حافظ شكن -2

  اي كه الف و باده بيحد شد بديوان شما
  

  جهل ميبارد از اين گفت پريشان شما  
  

  ر شهان دم ميزنيتا بكي از عزم ديدا
  

  باز گرد با خدا گو چيست فرمان شما  
  

بخت خواب آلود خود بيدار كن با ذكر 
  حق

  

  ذكر حق آبي زند بر روي رخشان شما  
  

  عمر را ضايع مكن با ساقيان جام و جم
  

  طي كند بيهوده گفتن زود دوران شما  
  

  تا بكي اي شاعر شيراز گوئي با شهان
  

  قربان شما اندرين ره گشته بسيارند  
  

  گوئي چرا شاعرا با ساكنان يزد مي
  

  بندة شاه شمائيم و ثناخوان شما  
  

تا بكي دوري تو از حق از خدا همت 
  طلب

  

  جو برقعي جان من و جان شما راه حق  
  

  حافظ -3

  دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا    رود ز دستم صاحبدالن خدا را دل مي
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  گرآئينة سكندر جام جم است بن

  
  تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا  

  
آن تلخ وش كه صوفي ام الخبائثش 

  خواهد
  

   'S �·� ���
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  در كوي نيك نامي ما را گذر ندادند
  

  پسندي تغيير ده قضا را گر تو نمي  
  

  حافظ بخود نپوشيد اين خرقة مي آلود
  

  اي شيخ پاك دامن معذور دار ما را  
  

  حافظ شكن -3

  دلرا مده تو از دست بيهوده اي نگارا
  

  صاحب دلي نباشد جز آفريدگارا  
  

  صاحب دالن صوفي سوداي بيسواد است
  

  از شاعر خيالي ديگر چه انتظارا  
  

  دين ميبرند از كف صاحبدالن و پيران
  

  نوا را يد يك دم درويش بيكن ميرح  
  

  جام جم و مي و جام و آئينة سكندر
  

  نمايد خدعه مكن تو ما را جز وهم كي  
  

  آن تلخ وش نه صوفي ام الخبائثش خواند
  

  آن را نبي چنين خواند اي پيرو نصارا  
  

  بدنامي تو از تو است معذور دار ما را    بر كوي نيكنامي حق راهنمائيت كرد
                                                           

پرده نشين نيز براي ما شيرين تر و اشتها آور تر مي باشد، و تلخوش كنايه از بوسيدن دخترهاي باكره و  -1

 از شراب است كه در حديث از آن به اُم الخبائث (مادر همه خبيث ها و فجور) نام برده شده است. 



    

  حافظ شكن      62 
    

    
  اي صاحب اراده جبري مشو تو هر دم

  
  ايزد بداده عقلت هم فهم و اختيارا  

  
  ست ني اهل حق و ايمانحافظ ز جبريان

  
  اقرار او بديوان روشن كند شما را  

  
  بودي تو حافظ جام بدنام و زشت فرجام

  
  پسندي نسبت مده قضا را گر تو نمي  

  
  حافظ نموده در بر خود خرقه مي آلود

  
  طعنه مزن بپاكان عذري نشد خطا را  

  
  اين شاعران جبري گشتند از مفاخر

  
  خدا رامداوا اسالميان  درديست بي  

  
  هاي عرفان فرياد اي فقهيان زين شعبه

  
چند دگر نشان نيست ني فقه و ني شما   

  را
  

  اي برقعي نكردي با علم دفع باطل
  

  اين كفرهاي پنهان گرديده آشكارا  
  

  حافظ -4

  ساقي بنور باده بر افروز جام ما
  

  مطرب بگو كه كار جهان شد بكام ما  
  

  ماي ما در پياله عكس رخ يار ديده
  

  خبر ز لذت شرب مدام ما اي بي  
  

  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بعشق
  

  ثبت است بر جريدة عالم دوام ما  
  

  نان حالل شيخ ز آب حرام ما    اي نبرد روز بازخواست ترسم كه صرفه
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  درياي اخضر فلك و كشتي هالل

  
  هستند غرق نعمت حاجي قوام ما  

  
  حافظ زديده دانة اشكي همي فشان

  
  باشد كه مرغ وصل كشد قصد دام ما  

  
  حافظ شكن -4

  حافظ ز جام و باده مكن خون بكام ما
  

  تا كي براه وسوسه آري عوام ما  
  

  ها حقرا كه صورتي نبود در پياله
  

  ابليس رخ نموده تو را بهرِ دام ما  
  

  اي تو در پياله صورت ابليس ديده
  

  خبر ز دانش و راه و مرام ما اين بي  
  

  ايم ياله دوزخ اشرار ديدهما در پ
  

  خبر ز قهر حق و اين قيام ما اي بي  
  

  خبر ز شرب مدام تو نيستيم ما بي
  

  مستي مكن زبان مگشا بر مالم ما  
  

  اين لذت كثيف براي تو لذتست
  

  حاشا كه نيست در خور عالي مقام ما  
  

  لذت نباشد آنچه بĤتش كشد تو را
  

  تا كي كني تمسخر شيخ و كالم ما  
  

  ك دل بعشق زنده نشد خدعه كم نماي
  

  آن هم ز عشق نعمت حاجي قوام ما  
  

  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بعلم
  

  اين است قول حكيم و نيكو امام ما  
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  درياي اخضر فلك و كشتي و هالل
  

  كي از طمع غريق شود در حرام ما  
  

  اي نبرد روز بازخواست ترسي كه صرفه
  

  مانان حالل شيخ ز آب حرام   
  

  اي كه است بود در حالل و بس هر صرفه
  

  كم طعنه زن بدين و مبر احترام ما  
  

  اشكي فشان زديده تو حافظ بسا شود
  

  بر نعمتي رسي و كني ترك نام ما  
  

  اين طعن و لعن عارف و صوفي ما بر دين
  

  اين برقعي ببين و بگير انتقام ما  
  

  حافظ -5

  صالح كار كجا و منِ خراب كجا
  

  وعظ كجا نغمة رباب كجا سماع  
  

  چه نسبت است برندي صالح و تقوي را
  

  ببين تفاوت ره از كجا است تا بكجا  
  

  دلم ز صومعه بگرفت و خرقة سالوس
  

  كجا است دير مغان و شراب ناب كجا  
  

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي 
  دوست

  

قرار چيست صبوري كدام و خراب   
  كجا

  
  حافظ شكن -5

  ا و ره عقاب كجاره ثواب كج
  

  ره صالح كجا و ره خراب كجا  
  

  كه راه نفس كجا و ره كتاب كجا    نه نسبت است برندي صالح و تقوي را
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  كسي كه حق طلبد دير و خانقه نرود

  
  سماع و رقص كجا و ره ثواب كجا  

  
  يكي زعشق زند دم يكي ز دين و خرد

  
  ببين حساب كجا است و ناحساب كجا  

  
  ر بود ديگري بامر خدايكي باَمر پي

  
  ببين تفاوت ره از كجا است تا بكجا  

  
يكيست طالب كوثر يكي خوش است 

  بمي
  

  كه هوشيار كجاست و دلخراب كجا  
  

رود يكي در  يكي بسعي و عمل مي
  خواب

  

  جزاي ديدة بيدار و پر ز خواب كجا  
  

  براه صومعه و دير پير چندين چاه
  

  چرا روي بكجا با چنين شتاب كجا  
  

  هواپرست رياكار رند كي داند
  

  ره صواب كجا يا كه ناصواب كجا  
  

  طمع مدار ازين برقعي تو باده و جام
  

  شراب ناب كجا پور بو تراب كجا  
  

  حافظ -6

اگر آن ترك شيرازي بدست آرد دل ما 
  را
  

  سمرقند و بخارا را بخال هندويش بخشم  
  

  كنار آب ركن باد و گل گشت مصلي را  باقي كه در جنت نخواهي  مي  ساقي  بده
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  يافت
  

  

كار شهر  شوخ شيرين كاين لوليان   فغان
  آشوب

  

  خوان  چنان بردند صبر از دل كه تركان  
  يغما را

  
گو و راز دهر  حديث از مطرب و مي

  كمتر جو
  

كه كس نگشود و نگشايد بحكمت اين   
  معما را 

  
بخوان  گفتي و در سفتي بيا و خوش  غزل

  حافظ
  

  ر نظم تو افشاند فلك عقد ثريا راكه ب  
  

  حافظ شكن -6

تو كه بخشي بيك تركي سمرقند و بخارا 
  را
  

  بپير خود يقين بخشي تمام دين و دنيا را  
  

تو را اگر اعتقادي بر جنان بودي 
  دادي نمي

  

بر آن ترجيح ركناباد و گل گشت مصلي   
  را
  

اگر تقوي و دين بودي چگونه لوليان 
  شوخ

  

خوان   بر از دل چون تركانبردند ص مي  
  يغما را

  
تو كه خود را همي بازي بشاه ترك 

  شيرازي
  

كه تا بخشد تو را غازي رها كن ملت ما   
  را
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و مزن الفي كه بر نظم   مكن عجب
  گزاف تو

  

  فلك هرگز نيفشاند ز خود عقد ثريا را  
  

  هاي تو بر پيران و تركان مغان زيبد غزل
  

عود و چنگ و  كنندي رقص  نثارش مي  
  مزمارا

  
بعقبي حق تو را گويد چرا اي برقعي 

  گفتي
  

هاي باين مفتي جوابت چيست فردا  غزل  
  را
  

  حافظ -7

  دوش از مسجد سوي مي خانه آمد پير ما
  

  چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما  
  

  ما مريدان رو بسوي قبله چون آريم چون
  

  رو بسوي خانة خمار دارد پير ما  
  

  رابات طريقت ما بهم منزل شويمدر خ
  

چنين رفت است در عهد ازل تقدير  كاين  
  ما
  

عقل اگر داندكه دل در بند زلف چون 
  خوشست 

  

  عاقالن ديوانه گردند از پي زنجير ما  
  

  حافظ شكن -7

  صوفيا ديدي كه از مسجد بزرگان شما
  

  رو سوي ميخانه آوردند پيران شما  
  

  پرستان شما پير باشد قبله بهر بت    يران شديباز رفتي پيرو و همراه آن پ
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  بايد از مسجد سوي ميخانه آيد پيرتان

  
  پوشان شما دين او اينست و دين خرقه  

  
  نداني خانقه يا ميكده از بهر چيست مي
  

تا شمارا دور از مسجد بدارد پير شيطان   
  شما

  
با چنين پيري چگونه رو سوي مسجد 

  كني
  

  صنعان شما رو سوي خمار دارد شيخ  
  

آري آري قبله و محراب صوفي پير 
  اوست

  

  پير را هم قبله باشد حسن غلمان شما  
  

  قبلة حافظ بود پير و خرابات مغان
  

  ليك خود رو كردني تقدير يزدان شما  
  

  عقل شاعر بند زنجير هواي نفس اوست
  

  اين چنين پيدا بود ز اشعار ديوان شما  
  

عشق  حق جو برقعي ديگر مباف از راه
  خود

  

رحم كن بر جان خود جان من و جان   
  شما

  
  حافظ -8

  بمالزمان سلطان كه رساند اين دعا را
  

  كه بشكر پادشاهي ز نظر مران گدا را  
  

  چه قيامت است جانا كه بعاشقان نمودي
  

  رخ همچو ماه تابان قدر سرو دلربا را  
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همه شب در اين اميدم كه نسيم 
  صبحگاهي

  

  وازد آشنا رابپيام آشنائي بن  
  

  بخدا كه جرعة ده تو بحافظ سحرخيز
  

  كه دعاي صبحگاهي اثري كند شما را  
  

  حافظ شكن -8

  ز تو حافظا رساندم بنَديم و شه دعا را
  

  كه بشكر پادشاهي ز نظر مران گدا را  
  

  گويد او كه شاهي من نه خداي داده باشد
  

  نتوانمي تشكر به نداده آن خدا را  
  

  يد بگداي كوي ما گوباضافه شاه گو
  

  بشود گداي حق و طلبد ز حق عطا را  
  

  تو چگونه عارف استي كه نظر بشاه داري
  

تو اگر حالل جوئي مطلب ز كس سخا   
  را
  

چه حكايت است جانا كه تو عاشق 
  شهاني

  

  سزدانكه دل ببازي تو ز عشق يك گدارا  
  

  سحر و دعا و ذكرت همه زاري و تضرع
  

  و ترحم اي نگارا بقصيده بهر شاه است  
  

  حافظ از مالزمين و ندماي شاه باشد
  

  شده يار دلربا را همه شب بمجلس مي  
  

  بخدا كه جرعة مي بشب و سحر پياپي
  

  ببهار و بهمن و دي بگرفته مي شما را  
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  برقعي گداي شاهان نبود ز اهل عرفان
  

  نظري نما بديوان و شناس بينوا را  
  

  حافظ -9

  افي است جامراصوفي بيا كه آينه ص
  

  تا بنگري صفاي مي لعل فامرا  
  

  راز درون پير ز رندان مست پرس
  

  كاين حال نيست زاهد عالي مقامرا  
  

  شكار كس نشود دام باز چين 1عنقا
  

  كاينجا، هميشه باد به دستست دامرا  
  

  در بزم عيش يك دو قدح در كش و برو
  

  يعني طمع مدار وصال دوامرا  
  

  ه چون آبخور نمانددر عيش نقد كوش ك
  

  آدم بهشت روضة دار السالمرا  
  

  حافظ مريد جام مي است اي صبا برو
  

  وز بنده بندگي برسان شيخ جامرا  
  

  حافظ شكن -9

  صوفي رها نما مي و بشكن تو جام را
  

  از دست مي نده خرد و فكر و نامرا  
  

  كفر درون پير ز مردان حق پرس
  

  كاين حال نيست زاهد عالي مقامرا  
  

  زاهد كي آگه است ز كفر درون پير
  

  از عالم فقيه بپرس اين كالمرا  
  

  خوار مست بنده شود شيخ جامرا مي    حق بين شكار پير نشد حقه كم نما
                                                           

  پرندة خيالي كه در بلنديها آشيانه دارد.  -1
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  بر گو بشاعري كه زند دم ز عشق پير

  
  بر صوفيان خام بيفكن تو دامرا  

  
  تا كي ز بزم عيش زني دم ز كار گو

  
  عوامرا بر وصل يار وعده مكن اين  

  
اين عيش پست را تو رها كن كه حق 

  نمود
  

  بهر تو خلق روضة دارالسالم را  
  

  اي دل شباب رفت و به پيري رسيدة
  

  ديگر مده بعشق و هوس اين زمامرا  
  

  شاعر مريد جام نجس گشته برقعي
  

  بر چين بساط بادة بدنام و جامرا  
  

  
  حافظ -10

  رونق عهد شبابست دگر بستان را
  

  مژدة گل بلبل خوش الحان را رسد مي  
  

  اي صبا گر بجوانان چمن باز رسي
  

  خدمت ما برسان سرو و گل و ريحان را  
  

  گر چنين جلوه كند مغبچة باده فروش
  

  خاكروب در ميخانه كنم مژگان را  
  

  خندند ترسم آن قوم كه بر درد كشان مي
  

  در سر كار خرابات كنند ايمان را  
  

ن و خوش باش خور و رندي ك حافظا مي
  ولي

  دام تزوير مكن چون دگران قرآن را  
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  حافظ شكن -10

  بجواني مده از دست دگر امكان را
  

  رسد فصل خزان نو گل اين بستان را مي  
  

  اي صبا گو بجوانان وطن سعي كنيد
  

  بهوا و هوس خود مكشيد ايران را  
  

  نبرد مغبچة دهر و هوا عقل تو را
  

  سرگردان را مست و ديوانه مكن اين دل  
  

  دست بردار ز عشق و مطلب استعمار
  

  كاين سيه چرده در آخر بكشد انسان را  
  

  ترسم آن قوم كه بر زهد و عمل طعن زنند
  

  آخر كار ز خود سلب كنند ايمان را  
  

  حاليا گوي بĤن رند زيان كار لجوج
  

  با خبر باش كه زنجير بود رندان را  
  

  مكنمي برندي مخور اي حافظ و تزوير 
  

  صاف گو فاسقم و خدعه مكن يزدان را  
  

  گبر با مسجد و قرآن نكند صيد كسي
  

  ليك صوفي بكند صيد همه كوران را  
  

  دام تزوير تو حافظ ز همه بيشتر است
  

  آنقدر هست كه نوبت نرسد قرآن را  
  

  برقعي سستي و بيحاصلي و بو الهوسي
  

  همه عرفان شد و نيست كند ياران را  
  

  حافظ -11

  اي ما را كه سر بكوه و بيابان تو داده    صبا بلطف بگو آن غزال رعنا را
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  نشيني و باده پيمائي چو با حبيب 

  
  بياد آر محبان باده پيما را  

  
  جز اين قدر نتوان گفت در جمال تو عيب

  
  كه خال مهر و وفا نيست روي زيبا را  

  
  در آسمان نه عجب گر بگفتة حافظ

  
  ورد مسيحا راسرو و زهره برقص آ  

  
  حافظ شكن -11

  هواي نفس ندا كرده شاعر ما را
  

  كه دين و عقل فدا كن غزال رعنا را  
  

  اگر تو مؤمن حقي بخوان خدايت را
  

  ميار ياد محبان باده پيما را  
  

  مخوان تو غير خداي نشود گر مشرك 
  

  سر و پا را  رها نما تو محبان بي  
  

  مخالفين همه ميدان بدست آوردند
  

  مسمي را موافقي نه بجز اسم بي  
  

  ندانم از چه سبب زهد علم و تقوي نيست
  

  رجال دنيا را  نه در فقير و غني ني  
  

  كلنگ و تيشه گرفتند هر يكي بر دست
  

  كه واژگون بنمايند علم و تقوي را  
  

  يكي بشعر و يكي رقص و ديگري تصنيف
  

  يكي بطعن و تمسخر ربوده كاال را  
  

  شده حافظ ان مست ميز سكر باده چن
  

  كه در گزاف ز خود بر فكنده پروا را  
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  ببين چه كفر ز ديوان او شود ظاهر
  

  نگر كه مستي مي چون كند بميخوارا  
  

  بشعر ياوة خود آرزو كند از عجب
  

  سرو و زهره برقص آورد مسيحا را  
  

  حافظ -12

  ساقيا برخيز و در ده جامرا
  

  خاك بر سر كن غم ايامرا  
  

  مي بر كفم نه تا ز برساغر 
  

  بركشم اين دلق ارزق فامرا  
  

  گرچه بد نامي است نزد عاقالن
  

  خواهيم ننگ و نامرا ما نمي  
  

  باده در ده چند ازين باد غرور
  

  خاك بر سر نفس بد فرجامرا  
  

  ننگرد ديگر بسرو اندر چمن
  

  اندامرا  هر كه ديد آن سرو سيم  
  

  صبر كن حافظ بسختي روز و شب
  

  قبت روزي بيابي كامراعا  
  

  حافظ شكن -12

  عاقال برخيز و بشكن جام را
  

  مگذران با جام مي ايام را  
  

  خرقه پوشان را بگوي عاقل شوند
  

  بر كنند آن دلق ارزق فام را  
  

  كوي بد نامي است كوي شاعران
  

  حفظ بايد كرد فكر و نام را  
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  كي توان ناميد از اهل خرد
  

  م راخوار بد فرجا شاعر مي  
  

  دود آه سينة سوزان من
  

  ور گشت و ببرد آرام را شعله  
  

  شاعرا ارشاد بنما خاص و عام
  

  اندام را كن رها آن سرو سيم  
  

  بسكه گفتي از مي و جام شراب
  

  حافظا ديوانه كردي خام را  
  

  گر پي علم و هنر باشي يقين
  

  عاقبت روزي بيابي كام را  
  

  گر وطن خواهي و حق اي برقعي
  

  گو جواب حافظ و خيام را  
  

  باء حرف

  حافظ -13

  ميدمد صبح و كله بسته سحاب
  

  1الصبوح الصبوح يا أصحاب  
  

  وزد از چمن نسيم بهشت مي
  

  هان بنوشيد دمبدم مي ناب  
  

  بر رخ ساقي پري پيكر
  

  همچو حافظ بنوش بادة ناب  
  

  حافظ شكن -13
                                                           

ن غبوق مي آيد كه شراب شب هنگام صبوح شرابي است كه صبح هنگام نوشيده شود، و در مقابل آ -1
 است، و معناي بيت اينست كه: اي دوستان براي نوشيدن شراب صبح هنگام آماده باشيد. 
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  ميدمد صبح و تو همي در خواب
  

  و كالبخواب منما صباح همچ  
  

  ميزنندي تو را ز عرش صفير
  

  اُذكُرو اهللاَ يا اُولي األلباب  
  

  ميچكد ژاله بر رخ الله
  

  كمتر از الله ايد يا احباب  
  

  وزد بر جهان نسيم صباح مي
  

  پر شده اين جهان ز عطر و گالب  
  

  هان غنيمت شمر تو اين ساعت
  

  شو تو بيدار و بهره بر ز    شتاب  
  

  عجب باشد در چنين دم ز تو
  

  گر كني خواب انّها لعجاب  
  

  در خبر آمد كه اول صبح
  

  شود درياب رزق تقسيم مي  
  

  جمله ذرات ذكر حق گويند
  

  شرم نايد تو را كه باشي خواب  
  

نامكَيف ي حببا للمج1ع  
  

  اي بكتاب مگر اين را نخوانده  
  

  ذكر حق برقعي بگو دائم
  

  بنه چون حافظ كه گوئي از مي نا  
  

  حافظ -14

گفتم اي سلطان خوبان رحم كن بر اين 
  غريب

كند مسكين  گم  گفت در دنبال دل ره  
  غريب

                                                           

 تعجب است براي محب (كه اگر واقعا عاشق است) چگونه مي خوابد؟. -1
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  خفته بر سنجاب شاهي نازنيني را چه غم

  
  گر ز خار و خاره سازد بستر و بالين غريب  

  
ايكه در زنجير زلفت جاي چندين آشنا 

  است
  

بر رخ رنگين  مشكين  فتاد آن خال  خوش  
  غريب 

  
  گفت حافظ آشنايان در مقام حيرتند

  
  دور نبود گر نشيند خسته و مسكين غريب  

  
  حافظ شكن -14

  تا بكي با شاه گوئي رحم كن بر اين غريب
  

  شاه گويد رحم نبود در دلم بنشين غريب   
  

  شاعرا در حسرتي از خز و از سنجاب شاه
  

كن قناعت چون كند بالين  رو بخشتي  
  غريب

  
  زلف ناكسان دم ميزني هر دم از زنجير

  
كن بادل غمگين  يكدمي رو سوي حق  

  غريب
  

  بر شعر الف 1گويم كه قانون صله من همي
  

  كرده شاعر را چنين رسوا هم ننگين غريب  
  

  يك غزل از الف با فد از براي ناكسان
  

پس برنجد او چرا بخشش نشد بر اين   
  غريب

  
                                                           

(بخشش و  كنايه از اين است كه پادشاه و حاكم بعد از مداحي شاعر مقداري مال و يا پول به او صله -1
 مقابل مداحي هاي كه نموده) بدهد. 
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  لعنت حق بر كسي كاول چنين قانون نهاد
  

خودي را كرد رنگ و همچنين رنگين هم   
  غريب

  
  گر انيسي در جهان خواهي بغربت برقعي

  
  غير حق نبود انيسي بر من مسكين غريب  

  
  

  حرف تاء

  حافظ -15

  بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است
  

  بيار باده كه بنياد عمر بر باد است  
  

  غالم همت آنم كه زير چرخ كبود
  

  زاد استز هر چه رنگ تعلق پذيرد آ  
  

  نصيحتي كنمت يادگير و در عمل آر
  

  كه اين حديث ز پير طريقتم ياد است  
  

  مجو درستي عهد از جهان سست نهاد
  

  كه اين عجوزه عروس هزار داماد است  
  

چه گويمت كه بميخانه دوش مست و 
  خراب

  

  ها داد است سروش عالم غيبم چه مژده  
  

  كه اي بلند نظر شاهبازه سدره نشين
  

  يمن تو ز اين كنج محنت آباد استنش  
  

  زنند صفير تو را ز كنگرة عرش مي
  

  ندانمت كه در اين دامگه چه افتاد است  
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  رضا بداده بده و ز جين گره بگشاي
  

  كه بر من و تو در اختيار نگشاد است  
  

  حسد چه ميبري اي سست نظم بر حافظ
  

  قبول خاطر و لطف سخن خدا دادست  
  

  حافظ شكن -15

  سخت سست بنياد است 1چو قصر امل دال
  

  ميار باده كه عقلت ز ريشه بر باد است  
  

  مرا تعلق قلبي بدين اسالم است
  

كه رنگ و صبغة آن را خدا   
   2دادست همي

  
  بدين و عقل ندارد عالقه آن كس گفت

  
  ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزادست  

  
  اگر چه از خرد و دين نموده خود آزاد

  
  ا و هوس دلش شادستولي بقيد هو  

  
  بمكر شاعر صوفي نگر كه گشته غالم

  
بهر كس كه ز هر رنگ و علقه   

  آزادست
  

  بيا بديدة ايمان نگر دروغش را
  

  كه آنچه رنگ بود او بخويش بنهادست  
  

دگر به بيعت و هم عشق و نعره و     ز رنگ مستي و پا بند جام و نغمه و ني
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  دادست  
  

  و حلول دگر سماع و دگر جبر وحدتست
  

دگر چه رنگ بود كو بخويش   
  ننهادست

  
  هاي او گويم گذشتم از همة رنگ

  
بس است از همه يكرنگ كان مرا   

  يادست
  

  چو جامع همه رنگست و فوق هر رنگي
  

  كه دل ببسته بپير و بدام افتاد است  
  

  تعلقي نبود فوق شرك اي حافظ
  

مزن تو الف كه صوفي ز رنگ   
  آزادست

  
  فظ شكنايضاً حا -15

  چو خواست ترك ديانت كند بالقيدي
  

  غالم شد بكسي كو ز شرع آزادست  
  

  نصيحتي كنمت گوش خود مده بر پير
  

  كه قول پير طريقت ز معده و بادست  
  

  اگر تو پند پذيري و هم نصيحت جو
  

  برو كتاب خدا بين كه پندها دادست  
  

  و يا بقول رسول و كتاب ما كن گوش
  

چه مژدها  وحيت ببين ز اهل حكمت و  
  يادست

  
  ها دادست سروش عالم غيبم چه مژده    گويد مخور فريب ز شاعر كه گاه مي
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  سروش عالم غيبش ز وحي شيطانست

  
  كه بهر شاعر و عارف ز ديو امدادست  

  
  بوقت مست و خرابي ورا بميخانه

  
  سروش وسوسه خناس خدعه مرصادست  

  
  تو را ابالسه از عرش خود رنند صفير

  
  ندانمت كه درين خانقه چه افتادست  

  
  يقين كه مثل تو شهباز سدرة كفر است

  
  چرا كه درگة شيطان ز شعرت آبادست  

  
  دانند تو را اجانب و كفار قدر مي

  
  براي آنكه كنندت بزرگ فريادست  

  
  غلط مگو و مده نسبت غلط بخدا

  
  كه در عمل دري از اختيار بگشادست  

  
م خويش تو را حسد نبرد كس، ز نظ

  مالف
  

  مكن تو عجب كه اين ياوه ني خدا دادست  
  

  بسا كه مال حرام و بسا كه نظم لطيف
  

  كه از هوا و ديگر وحي ديوار شاد است  
  

  پناه بر خدا برقعي ز خود خواهي
  

ببين كه صوفي جاهل بعجب خود شاد   
  است

  
  حافظ -16

  برو بكار خود ايواعظ اين چه فرياد است
  

  از كف تو را چه افتاد استهر افتاده دل   
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  بكام تا نرساند مرا لبش چون ناي
  

  نصيحت همه عالم بگوش من باد است  
  

  گداي كوي تو از هشت خلد مستغني است
  

  اسير عشق تو از هر دو عالم آزادست  
  

  برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ
  

  كزين فسانه و افسون بسي مرا يادست  
  

  حافظ شكن -16

  و واعظ كه جاي فرياد استبلند گوي ت
  

  توجهي بتمسخر مكن كه حق شادست  
  

  كه منع فسق بود كار واعظ اي حافظ
  

كه تا برَه كشد آن را كه دل ز كف   
  دادست

  
  نصيحت همه عالم بمست چون بادست

  
  ولي وظيفة عاقل بمست ارشادست  

  
  تو خواه از سخنش پندگير و خواه مالل

  
  بادستمالل و مستي تو نزد عاقالن   

  
  نگر كه مستي حافظ چه حد بود كز جهل

  
  گدائي در پيران ورا خوش افتادست  

  
  ز هشت خلد زند كوس و داد استغناء

  
  ز عشق پير خود از هر دو عالم آزادست  

  
  اگر چه اين نبود جز فسانه و الفي

  
  بخار معده و يا گرمي سر از باده است  

  
  و گرنه بهر تو غازي دو صد ملق آري

  
  ي بياوه سرائي كه شه مرا داده استزن  
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  نگفت هيچ رسولي و يا ولي بخدا
  

  اسير عشق تو از هر دو عالم آزادست  
  

همان خوش است كه خودمعترف شدي 
  حافظ

  

كه زين فسانه و افسون بسي تو را ياد   
  است

  
  حافظ -17

روزه يكسو شد و عيد آمد و دلها 
  برخواست

  

د بميخوانه بجوش آمد و ميباي مي   
  خواست

  
  توبة زهد فروشان گران جان بگذشت

  
  وقت رندي و طربكردن رندان بر جاست  

  
  چه مالمت بود آن را كه چو ما باده خورد

  
اين نه عيب است بر عاشق رند و نه   

  خطاست
  

  باده نوشي كه درو روي و ريائي نبود
  

بهتر از زهد فروشي كه درو روي و ريا   
  است

  
  نه حريفان نفاقما نه مردان ريائيم و 

  
آنكه او عالم سراست بدين حال گوا   

  است
  

  فرض ايزد بگذاريم و بكس بد نكنيم
  

  ور بگوئيد روا نيست بگوئيم رواست  
  

چه شود گر من و تو چند قدح باده 
  خوريم

  باده از خون رزانست نه از خون شما است  
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اين نه عيبست كز اين عيب خلل خواهد 

  بود
  

عيب كجا  د مردم بيور بود نيز چه ش  
  است

  
حافظ از چون و چرا بگذر و مي نوش 

  ولي
  

و چرا   چون سخن  مجال   نزد حكمش چه  
  است

  
  حافظ شكن -17

گر چه عيد رمضان آمده دين پا بر جا 
  است

  

  بايد خواست مي حرامست بهر ماه نمي   
  

  زاهد ار جان گرامي ندهد جا دارد
  

  ا استطعنة رند و طرب كردن رندان بيج  
  

  بايد آن باده خور مست مالمت گردد
  

و هوا عين خطا  خوري و عشق  كه ورا مي  
  است

  
  باده نوشي تو و زهد فروشي كسان

  
يكي كمتر و يك بيش جفا  است هردو عيب   

  است
  

  مكر كم كن كه مي از زهد ريا به باشد
  

  پا است فتنة خلق مشو رخصت عصيان بي  
  

  دي استباب ترجيح گشودن بمعاصي رن
  

  اگر اين باب شود شرع و ديانت بفنا است  
  

  ليك در زهد ريائي همه حرمان جزا است    اگر اين باده شرابست بود فسق و حرام
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  ور بود بادة صوفي كه بود شرك جلي

  
يكرب بود آنهم كه  زانكه رب همه   

  خداست
  

  اخذ ارباب بقرآن بصراحت شركست
  

  رواستمن ندانم كه همين شيوة صوفي چه   
  

در عمل  گر ريا شرك خفي هست ولي 
  است

  

  اين نه از دين بخطا رفته ولي مزد هبا است  
  

شرك صوفي برسول است و بدين و 
  بخدا

  

  پس اگر فهم بود بهتر ازين باده ريا است  
  

  هم شما مرد ريائيد و نفاق اي عرفاء
  

  بجز از عالم سر عالم دين نيز گوا است  
  

  ذارد صوفيفرض ايزد نبود آنچه گ
  

پير است و بدستور وي اين فرض بپا  فرض   
  است

  
  حافظا طعن و تمسخر ز شما عين بديست

  
  عجبا بد نكنم چيست چه بد نزد شما است  

  
  فرض ايزد بكن و بد مكن و باده منوش

  
  گر تو گوئي كه روا نيست بگوئيم رواست  

  
  حافظا باده خوري عيب و بد و وزر بود

  
  ز نفس و ز هوا است خلل عقل بود باده  

  
عيب كجا  تو مكن خدعه مگو مردم بي    تو بعيب دگران داخل هر عيب مشو
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  است  
  
  حافظ -18

چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطا 
  است

  

  شناس نه اي جان من خطا اينجا است سخن  
  

  آيد سرم بدنيا و عبقي فرو نمي
  

  ها كه در سر ما است تبارك اهللا از اين فتنه  
  

  رون من خسته دل ندانم كيستدر اند
  

كه من خموشم و او در فغان و در غوغا   
  است

  
  زند مطرب چه ساز بود كه در پرده مي

  
  كه رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست  

  
  حافظ شكن -18

چو بشنوي سخن شاعران بگو كه خطا 
  است

  

اهل دين خدا  كه ني ز اهل دل است و نه   
  است

  
  آيد نميسرش بدنيا و عقبي فرو 

  
  چرا چنين نبود آنكه عقل از و برخاست  

  
  تبارك تو بدين شيوه عين بيخرديست

  
دين و ني عقبي   دنيا نه  چو عقل نيست نه  

  است
  

  دينيت بسر باشد هزار فتنة بي
  

  كه در ميانة اشعار تو بسي پيداست  
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  در اندرون دلت النة ز شيطانست
  

كه از وساوس شيطان تو را چنين غوغا   
  ستا

  
  بس است وزر و و بال و گناهت از ديوان

  
  تو خاك گشتي و اما گناه تو ز قفا است  

  
  هزار دشمن صوفي بخانقه داري

  
  چه باك برقعيا گر عداوتش بيجا است  

  
  حافظ -19

  روضة خلد برين خلوت درويشانست
  

  ماية محتشمي خدمت درويشانست  
  

  گنج عزلت كه طلسمات عجائب دارد
  

  نظر رحمت درويشانستفتح آن در   
  

  خسروان قبلة حاجات جهانند ولي
  

  سببش بندگي حضرت درويشانست  
  

  من غالم نظر آصف عهدم كو را
  

  صورت خواجگي و سيرت درويشانست  
  

  خواهي حافظ ار آب حيات ابدي مي
  

  منبعش خاك در خلوت درويشانست  
  

  حافظ شكن -19

  ها خلوت درويشانست صحنة ميكده
  

  گري حشمت درويشانست ماية يوزه  
  

  حقه و خدعه طلسمي است عجيب
  

  فتح آن در يد پر حيلت درويشانست  
  

  منظري از چمن نزهت درويشانست    قعر دوزخ كه همه پر شده از استعمار
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  شود از صحبت آن تار و سياه آنچه دل مي

  
  زيبقي هست كه در صحبت درويشانست  

  
  آنچه نزدش بنهد تاج تكبر شيطان

  
  فهائي است كه در سيرت درويشانستال  

  
  مجري باطل و هم ملعبة استعمار

  
  كمك كفر هم از خدمت درويشانست  

  
  هر زيادي و كمي يافت شود اندر دين

  
  همه از حيلت و از بدعت درويشانست  

  
  ذلتي را كه ز غم باشد و ني ننگ و زوال

  
  آن گدائيست كه در فطرت درويشانست  

  
  زورند و ستم خسروانيكه همه صاحب

  
  سببش لشكر و جمعيت درويشانست  

  
  آنچه شاهان بجفا مطلبند از زور و سيم

  
در حسرت  كه   است هائي  خواسته  

  درويشانست
  

  گر نبي گفته كه الفقرُ فخري
  

  1فخر خود گفته نه بر هيئت درويشانست  
  

  سستي و بيدردي و ننگ تنبلي،
  

اين صفاتي است كه در حالت   
  درويشانست

  
همه حكمت   هرچه جهل است    از افق تا بافق لشكر جهل است ولي
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  درويشانست  
  

  اي توانگر بفروش آن چه تو خواهي نخوت
  

  بهر تو چاكري و منت درويشانست  
  

  گنج قارون كه فرو رفت هنوز از پي آن
  

  همه جا فحص همه شركت درويشانست  
  

  خواهي حافظا ذلت و موت ابدي مي
  

  بت درويشانستمنبعش خانقه و نك  
  

  بين كه حافظ چه تملق كند از آصف عهد
  

  برقعي الف و ملق عادت درويشانست  
  

  چه روايات و چه آيات ز حق رسول
  

  1همه در پستي در ذلت درويشانست  
  

  حافظ -20

  مطلب طاعت و پيمان و صالح از منِ مست
  

  2لستكه به پيمانه كشي شهره شدم روز اَ  
  

  م از چشمة عشقمن هماندم كه وضو ساخت
  

  چار تكبير زدم يكسره بر هر چه كه هست  
  

  مي بده تا دهمت آگهي از سر قضا
  

كه بروي كه شدم عاشق و از بوي كه   
  مست
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  بجز آن نرگس مستانه كه چشمش مرساد
  

  زير اين طارم فيروزه كسي خوش ننشست  
  

  حافظ از دولت عشق تو سليماني يافت
  

  اد بدستيعني از وصل شهش نيست بجز ب  
  

  حافظ شكن -20

  شاعرا دم مزن از باده مخوان خود را مست
  

بودست و  آنچه كه  و خرد است  ز عقل  كه   
  هست كه 

  
هيچ كس طاعت و پيمان و صالح از چه 

  توئي
  

مي نخواهد كه شدي صوفي و هم   
  پرست باده

  
  تو به پيمانه كشي از ره دل شهره شدي

  
  ز الست همه از فطرت پست است نه از رو  

  
  فطرت پست تو نيز از عمل و كسب تو شد

  
  نبود ذاتيت اي شاعر و اي صوفي پست  

  
  تو هماندم كه وضو ساختي از كوزة خمر

  
  چار تكبير زدي يكسره بر هر چه حق است  

  
  هر كه شد شيعه زند پنج بتكبير نه چار

  
  حافظ اقرار نموده كه منم سني و مست  

  
  لوم استحافظا عشق تو سرّي نبود مع

  
كه توئي عاشق شاهي كه ورا سيم و زر   

  است
  

  تا كي از نرگس مستانة شه ميبافي
  

  نا اميدت نكند شه برو اي شاعر چست  
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هركس از عشق شهان خويش سليمان 
  خواند

  

  آخر از وصل شهش نيست بجز باد بدست  
  

  برقعي شاعر صوفي بكند رسوا خويش
  

  تهمچو حافظ كه بديوان وي اقرار ويس  
  

  حافظ -21

  سر ارادت ما و آستان حضرت اوست
  

  رود ارادت اوست كه هر چه بر سرما مي  
  

نثار روي تو هر برگ گل كه در چمن 
  است

  

  فداي قد تو هر سروبن كه بر لب جو است  
  

  نه اين زمان دل حافظ در آتش طلب است
  

  كه داغدار ازل همچو اللة خود رو است  
  

  حافظ شكن -21

  في بمرشد است اي دوستسر ارادت صو
  

كه هرچه بر سرش آيد ز كفر آن بد   
  خوست

  
  بمرشدش سپرد سر چنين كند باور

  
  رود ارادت اوست كه هر چه بر سر او مي  

  
  نثار مقدم او سازد عقل و ايمان را

  
  فداي او بنمايد هر آنچه را نيكوست  

  
  بگويد او چه رخ پير در دلم گيرم

  
  ام آنسوست مراد خويش بيابم كه قبله  

  
  كه داغدار ازل نيست حنظل خود روست    بگو بشاعر خود رو فرار كن ز آتش
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  هر آنكه غافل مست است برقعي همه حال

  
ز وهم خويش هماره چو حافظ پر   

  گواست
  

  حافظ -22

  دل سرا پردة محبت اوست
  

  ديده آيينه دار طلعت است  
  

  تو و طوبي و ما و قامت يار
  

  همت استفكر هر كس بقدر   
  

  گر من آلوده دامنم چه زيان
  

  همه عالم گواه عصمت است  
  

  من كه باشم در آن حرم كه صبا
  

  دار حريم حرمت اوست پرده  
  

  ملكت عاشقي و گنج طرب
  

  هر چه دارم ز يمن دولت اوست  
  

  حافظ شكن -22

  هر كه گفتا كه عاشقم اي دوست
  

  تو ببين بر كه آن محبت اوست  
  

  ود مرشدقبلة صوفيان ب
  

  دل صوفي پر از ارادت اوست  
  

  چون خدا را نباشد مي طلعت
  

  طلعت صوفيان نه طلعت اوست  
  

  شده صوفي گداي مرشد و پير
  

  فكر هر كس بقدر همت اوست  
  



    

  93  حافظ شكن
  

  نه تو تنها در آن حرم محرم
  

  هر چه ديو است جاي خلوت اوست  
  

  اي فقط از پير نه تو آلوده
  

  همه عالم گواه نكبت اوست  
  

  شاهد گر به جز دلش كس نيست
  

  پير را مدح چون تو صحت اوست  
  

 هر چـه داري ز لهــو و لغـو و طـرب 
  
  

  همه از پيروي ملت اوست  
  

  هر كه گمراه شد ز مذهب حق
  

  اثر الف و بوي صحبت اوست  
  

  هر چه خواهي بالف در دنيا
  

  هر كسي چند روزه نوبت اوست  
  

  كن رها عشق و دين طلب اي دل
  

  هر چه باشد ز يمن دولت اوست  
  

  برقعي فقر و جهل آرد كفر
  

  دوري از فقر هم سعادت اوست  
  

  حافظ -23

  آن سيه چرده كه شيريني عالم با اوست
  

خندان دل خندان با  چشم ميگون لب  
  اوست

  
  گر چه شيرين دهنان پادشهانند ولي

  
  آن سليمان زمانست كه خاتم با اوست  

  
  سر آندانه كه شد رهزن آدم با اوست  عارض گندم  خال مشكين كه بر آن
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  گونست
  

  

  با كه اين نكته توان گفت كه آن سنگين دل
  

  كشت ما را و دم عيسي مريم با اوست  
  

  دلبرم عزم سفر كرد خدا را ياران
  

  چكنم با دل مجروح كه مرهم با اوست  
  

  روي خوبست و كمال هنر و دامن پاك
  

  با اوستالجرم همت پاكان دو عالم   
  

  حافظ از معتقدانست گرامي دارش
  

  زانكه بخشايش بس روح مكرم با اوست  
  

  حافظ شكن -23

  دل بحق ده كه دل جملة عالم با اوست
  

  حفظ هر چيز بهر جا و بهر دم با اوست  
  

  كن رها الف و گزاف و ملق شاه و وزير
  

مرهم با  كه   درجهان حاجت از آن خواه  
  اوست

  
  منت جو كه دهد بيحافظا رزق خدا 

  
  همت ما و دم عيسي مريم با اوست  

  
  كن رها مدح و ملق رو پي صنعت و كار

  
  شه سليمان نبي است كه خاتم با اوست  

  
  خال مشكين سليمان نبي رهزن نيست

  
  هر چه ز ابليس بود رهزن آدم با اوست  

  
  هر كس را نبود چون دم عيسي نفسي

  
دم با آن مقامي است خدا داده كه اين   

  اوست
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  همت تست فقط در پي هر شاه و وزير

  
  چكني با دل مجروح كه درهم با اوست  

  
  شاعر از معتقدانست كه زر بخشد شاه

  
چون كه شه زر دهدش روح مكرم با   

  اوست
  

  برقعي پستي شاعر نگر و عارف را
  

  اش مدح ستمگر ملقي هم با اوست شيوه  
  

  حافظ -24

  دوستدارم اميد عاطفتي از جناب 
  

  كردم جنايتي و اميدم بعفو اوست  
  

  دانم كه بگذرد ز سر جرم من كه او
  

  گر چه پريوشست و ليكن فرشته خوست  
  

  چندان گريستم كه هر كس كه بر گذشت
  

چه  كاين  گفت  ما چه ديد روان  در اشك   
  جوست

  
  دارم عجب ز نقش خيالش كه چون برفت

  
ام كه دمبدمش كار شست و  از ديده  

  تشوس
  

  حافظ بد است حال پريشان تو ولي
  

  بر بوي زلف يار پريشانيت نكوست  
  

  حافظ شكن -24

  حافظ اميد عاطفتش با كدام دوست
  

دوست پريوشي است كه او را فرشته   
  خوست



    

  حافظ شكن      96 
    

  
  گر از غرور دوست بحق آن حماقت است

  
  زيرا خدا نه وش بود و ني فرشته خوست  

  
چندان گريست شاعرو اشكش چه جوي 

  شد
  

هركس شنيدكذب ورا گفت اين چه   
  جوست

  
از جرئت است و حمق كه يك بندة 

  ضعيف
  

  اي تو دوست گويد بخالقش كه مرا گشته  
  

  دارم عجب ز صوفي و پيرش كه از گزاف
  

و  بشست  و چشمش  صوفي  بچشم  پيرش   
  شوست

  
  حافظ نموده خويش پريشان ز زلف پير

  
  ني صنعت و نه كار پريشانيش نكو است  

  
  اي برقعي ز كار، پريشانيت رود

  
  با قادري بساز كه دلها بدست اوست  

  
  حافظ -25

اهل خلوت امشب  گويند  كه آنشب قدري
  است

  

يا رب اين تأثير دولت از كدامين   
  كوكبست

  
  شهسوار من كه مه آئينه دار روي اوست

  
  تاج خورشيد بلندش خاك نعل مركبست  

  
  ام ميمن نخواهم كرد ترك لعل يار و ج

  
زاهدان معذور داريدم كه اينم مذهب   

  است
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  زند آنكه ناوك بر دل من زير چشمي مي

  
  قوت جان حافظش در خندة زير لبست  

  
  حافظ شكن -25

  گر شب قدر تو با پيري نشستن آنشب است
  

قطعاً اين سوء عقيدت از همان بد مشرب   
  است

  
  دار روي اوست الف كمتر زن كه مه آئينه 

  
فش از تو و امثال اين بد مذهب مه خسو  

  است
  

  خاك نعل مركب شه فرقت اي بيهوده گو
  

وهن دين و قدح علويات ني جاي لب   
  است

  
  تو نخواهي كرد ترك لعل يار و جام مي

  
حق هر كه اينش  دور باد از رحمت   

  است مذهب 
  

  زاهدان بر اهل مذهب نهي از منكر كنند
  

  ذهب استطعنة زاهد نه بر هر كافر و ال م  
  

  هر كه بشنيدي چرنديات شاعر را بگفت
  

ها افتاده در تاب و  جان من زين الف  
  تبست

  
برقعي زين الف و باف شاعران ديگر 

  مخوان
  

گر چه سجع بيتي از آن ذكر يا رب يا   
  ربست
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  حافظ -26

  سينه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
  

  آتشي بود در اين خانه كه كاشانه بسوخت  
  

  زهد مرا آب خرابات ببرد خرقة
  

  خانة عقل مرا آتش ميخانه بسوخت  
  

  ترك افسانه بگو حافظ و مي نوش دمي
  

  كه نخفتيم شب و شمع بافسانه بسوخت  
  

  حافظ شكن -26

  مگر اي شاعر صوفي ز تو ماهانه بسوخت
  

قطع شد لطفت شه و نعمت شاهانه   
  بسوخت

  
  گر بدت خرقة زهد آب خرابات نبرد

  
  خانة عقل آتش ميخانه نسوختور بدت   

  
  خرقة زهد ريا بود كه برد آب طمع

  
  عقلت از راه هوا آتش بيگانه بسوخت  

  
  گر گرفتار نموده است تو را پير مغان

  
  دين و ايمان تو را يكسره جانانه بسوخت  

  
  ز حق اعراض بدت مورد خذالن گشتي

  
شاعرا هوش تو را آن مي و ميخانه   

  بسوخت
  

  گويي و خط و خال بتان ميچند از زلف 
  

  جانت از هجر بت و آتش بتخانه بسوخت  
  

  حافظا مجلس شه اين همه افسانه مگو
  

خانه  كز عدمش   و دين از صنعت  ذكري  
  بسوخت



    

  99  حافظ شكن
  

  
  برقعي عمر بافسانه و اوهام مده

  
كه شبش شمع بافسانه  همچو حافظ   

  بسوخت
  

  حافظ -27

  زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيست
  

هرچه گويد در حق ما جاي هيچ اكراه   
  نيست

  
در طريقت هرچه پيش سالك آيد خير 

  اوست
  

در صراط مستقيم اي دل كسي گمراه   
  نيست

  
  داند حساب صاحب ديوان ما گوئي نمي

  
�كاندرين طغرا نشان    Y���  نيست  

  
  بندة پير خراباتم كه لطفش دائمست

  
 و زاهد گاه هست و گاه  شيخ  لطف ورنه   

  نيست
  

هر كه خواهد گو بياور هر كه خواهد گو 
  برو
  

كبر و ناز و صاحب و دربان بدين درگاه   
  نيست

  
  بر در ميخانه رفتن كار يكرنگان بود

  
فروشان راه  خود فروشان را بكوي مي  

  نيست
  

  ماست  هر چه هست از قامت ناساز بي اندام
  

ورنه تشريف تو  بر باالي كس كوتاه   
  نيست
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  ار بر صدر ننشنيد ز عالي مشربيست حافظ 

  
عاشق دردي كش اندر بند مال و جاه   

  نيست
  

  حافظ شكن -27

باطن عارف پر از كفر است و خود آگاه 
  نيست

  

  هر چه ميبافد بجز مدح وزير و شاه نيست  
  

  شاعرا زاهد كسي باشد كه بند جاه نيست
  

  از تمسخرهاي شاعر در دلش اكراه نيست  
  

  د آگاه از حال شمازاهد حق بين بو
  

در حق تو آنچه گويد بر قدت كوتاه   
  نيست

  
در طريقت هرچه گر بر سالك آيد خير 

  اوست
  

  آنهمه از وي تملق بهر صاحب جاه نيست  
  

  ما نديديم اندرين ديوان بجز مدح و ملق
  

ياكه سالك نيست يا از خير خود آگاه   
  نيست

  
  !گر كه گمراهي نباشد در صراط مستقيم

  
خواه  ر اهل طريقت پس چرا دينرهب  

  نيست
  

  حافظ از بهر طمع گويد بدفتر دار شاه
  

  هللا نيست ���Yكاندرين طغرانشان   
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شكوه او از صاحب ديوان كند كاندر 
  حساب

  

  ناحسابي كرده او با شاعران همراه نيست  
  

گفته  كه وهم و  پندار است شعرش  شاعري
  است 

  

  اه نيستبندة پيرم كه وهمش دائم و گه گ  
  

  شاعرا پير خرابات تو كفرش دائم است
  

  ها اندر بساطش آه نيست غير كفر و خدعه  
  

  خواهد تو را جز پير تو بهر ملق كس نمي
  

  زانكه جز ذلّ و تملق اندر آن درگاه نيست  
  

  خود برو بر كبر و ناز اهل دولت كن نياز
  

  وز تملق گو دوروئي را در اينجا راه نيست  
  

  و ناسازي بخود ده از ملقنسبت پستي 
  

گو بشه تشريف تو باالي كس كوتاه   
  نيست

  
  خواران بود بر در ميخانه رفتن كار مي

  
  اهل ايمان را بكوي مي فروشان راه نيست  

  
  شاعرا راهت ندادندي كه بنشيني بصدر

  
از تحسر گو كه عاشق بند مال و جاه   

  نيست
  

  حافظ -28

  دوستآن پيك نامور كه رسيد از ديار 
  

  آورد حرز جان ز خط مشگبار دوست  
  

  زان خاك نيكبخت كه شد بگذار دوست    كحل الجواهري بمن آر اي نسيم صبح
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  مائيم و آستانة عشق و سر نياز

  
تا خواب خوش كه را برد اندر كنار   

  دوست
  

  حافظ شكن -28

شاعر ز پيك دوست گويد و ما از كالم 
  حق

  

  حقايم بجز لطف عام  ياري نديده  
  

  كحل الجواهرش شده خاك قدوم خلق
  

  منت خداي را كه نگفت از مقام حق  
  

  شاعر كه دل بداد و بهر كس گرفت سيم
  

  خواب كنار دوست بگفت آن مالم حق  
  

  بر ما رسيده پيك نبي از مقام حق
  

  آورده حرز جان و خرد از كالم حق  
  

  دهد نشان مواهب ز لطف او خوش مي
  

  ن و سالم حقكند حكايت م خوش مي  
  

  دل داده تا پيام و كالمش بجان خرم
  

  در خجلتم جواب چه گويم پيام حق  
  

  شكر خدا كه داشت ز رحمت موفقم
  

  بينم همي بديده بهر سوره نام حق  
  

  شاعر كه ديد بخت خود از رهگذار خلق
  

  جو برقعي تو نيكي بخت از مرام حق  
  

  حافظ -29

  آيا چه خطا ديد كه از راه خطا رفت    رفتآن ترك پريچهره كه دوش از بر ما 
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  تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بين

  
  كس واقف ما نيست كه از ديده چها رفت  

  
  احرام چه بنديم چو آن قبله نه اينجا است

  
  در سعي چه كوشيم چو از مروه صفا رفت  

  
  اي دوست بپرسيدن حافظ قدمي نه

  
  تزان پيش كه گويند كه از دار فنا رف  

  
  

  حافظ شكن -29

  شاعر كه بافكار خود از راه خطا رفت
  

  اندر عقب نفس و ديگر عشق و هوا رفت  
  

  از ترك پريچهره بود مقصد او شاه
  

  از راه خطا آمد و بر راه خطا رفت  
  

  هر دل كه در آن آرزوي وصل شهان شد
  

  الحق كه ز حق غافل و از ياد خدا رفت  
  

  گوعمري كه پي وصل كسان گشت دعا
  

  پس ذكر و دعاي تو كي از بهر وفا رفت  
  

  خاكت بسر از قبلة اسالم كشي دست
  

  شه قبلة تو پير و بتت قبله نما رفت  
  

صدق و صفا  همه بي  سعيت عمريست كه 
  رفت

  

در سعي چه كوشي تو چه از قلب صفا   
  رفت

  
  از دوري دين هيچ تو را كك نگزيدي

  
  وز دوري زر جان تو از غم بفنا رفت  

  



    

  حافظ شكن      104 
    

  هر شاعر غافل كه ببافد ز شه و پير
  

  دائم گنه و وزر وبالش ز قفا رفت  
  

  هان برقعيا بهر خدا دفع اباطيل
  

  زان پيش كه گويند سوي دار بقا رفت  
  

  حافظ -30

  منم كه گوشة ميخانه خانقاه من است
  

  دعاي پير مغان ورد صبحگاه منست  
  

  ز پادشاه و گدا فارغم بحمداهللا
  

  دوست پادشاه من است گداي خاك در  
  

  ام وصال شما است غرض ز مسجد و ميخانه
  

  جز اين خيال ندارم خدا گواه من است  
  

  مگر بتيغ اجل خيمه بر كنم ورنه
  

  رميدن از در دولت نه رسم و راه من است  
  

  گناه اگر چه نبود اختيار ما حافظ
  

  تو در طريق ادب باش و گو گناه منست  
  

  حافظ شكن -30

  گاه منست لطف خداوند تكيه منم كه
  

  دعا و ذكر خدا ورد صبحگاه منست  
  

  توئي كه گوشة ميخانه خانقاه تو شد
  

  مگو كه مسجد و يا كعبه قبلگاه منست  
  

  بگو بشاعر صوفي كه پيرهاي مغان
  

  مزورند و ريا كار حق گواه منست  
  

  مزن تو چنگ و رباب و مرو دگر پي پير
  

  له منستكه شركرا نبود توبه حق ا  
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  ز پادشاه اگر فارغي چرا گوئي
  

  رسيدن از در دوست نه رسم و راه منست  
  

  اگر كه پير مغان شيخ راه تو باشد
  

  مگو كه راه خدا و رسول راه منست  
  

  غرض كه مسجد و ميخانه ضد يكدگرند
  

  مگو ز مسجد و گو ميكده پناه منست  
  

  گناه و فسق بود اختيارت اي حافظ
  

  ادب شد ادب گناه منستاگر كه جبر   
  

  مده تو برقعيا نسبت گنه بخداي
  

  كه كفر باشد و هر گفته دل بخواه منست  
  

  حافظ -31

  اگر چه باده فرح بخش و باد گل ريز است
  

ببانگ چنگ مخور مي كه محتسب تيز   
  است

  
  در آستين مرقع پياله پنهان كن

  
كه همچو چشم صراحي زمانه خونريز   

  است
  

  س گرفتي بشعر خود حافظعراق و پار
  

  بيا كه نوبت بغداد و وقت تبريز است  
  

  حافظ شكن -31

  بهوش باش كه عصيان حق غم انگيز است
  

  آميز است مخور فريب هوا را كه فتنه  
  

  ز صوفيان و حريفان مست دوري كن
  

  بعقل باش كه نفس بد تو خونريز است  
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  ز محتسب مهراس و ز نفس خويش بترس
  

  رع و زهد و خير و پرهيز استكه دشمنِ و  
  

  بشعر الف گرفتي عراق و پارس ولي
  

  است 1اي ز ترتيز بهاء شعر تو ني ساقه  
  

  چه باك باطل اگر صفحة زمين گيرد
  

  نه فضل هر چه پسند عراق و تبريز است  
  

  ز خود مباف تو اي برقعي كه اندر حشر
  

  جزاي نشر خرافات آتش تيز است  
  

  حافظ -32

  گلي خوشرنگ در منقار داشتبلبلي برگ 
  

هاي زار  وندر آنب رگ و نوا خوش ناله  
  داشت

  
گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد 

  چيست
  

  گفت ما را جلوة معشوق در اينكار داشت  
  

  گر مريد راه عشقي فكر بد نامي مكن
  

  شيخ صنعان خرقه رهن خانة خمار داشت  
  

وقت آن شيرين قلندر خوش كه در اطوار 
  رسي
  

  ذكر تسبيح ملك در حلقة زنار داشت  
  

  چشم حافظ زير بام قصر آن حوري سرشت
  

  داشت°&E¼ b&>Wµ _� (� 0شيوة   
  

  
                                                           

 سبزي با ساقه ي نحيف. يوعنيا ترتيزك  = ترتيز -1
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  حافظ شكن -32

  بندوباري دفتري ز اشعار داشت شاعر بي
  

و ندر آن دفتر ز شاه و پير بس ساالر   
  داشت

  
خوب دقت كردم و ديدم همه ديوانگي 

  است
  

هواي نفس و ننگ و عار و   در عشق  جمله  
  داشت

  
  كرده دعوت مردمي را سوي بد نامي عشق

  
  وندر آن دعوت مكرر نامي از زنار داشت  

  
گفتمش عشقت اگر حق بود بدنامي 

  نداشت
  

  راه حق جز نيكنامي اي پسركي بار داشت  
  

  و از شيخ صنعان ره مگير كن ميترك بد نا
  

گر بدش ايمان چه ره در خانة خمار   
  داشت

  
  رو بخوان تاريخ را و شيخ صنعان را نگر

  
ترسا چون ز ترسا دختري او يار  گشته   

  داشت
  

  دمزد از اسالم و در بر خرقه تا مرشدش را
  

  تا رواج زشت و بد نامي ديد اصرار داشت  
  

  شد مسلمان تا توان اضالل درويشان كند
  

همچو پير و مرشدان صد خدعه در رفتار   
  داشت

  
آن قلندر ذكر شيطان را در آن اطوار     در حلقة زنار نيست ذكر تسبيح ملك
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  داشت  
  

  باز شاعر كرده اظهار طمع در ضمن شعر
  

  رفته زير قصر شاهان گرية اظهار داشت  
  

  فتاد گر نبودي از طمع كي چشم حافظ مي
  

  داشت ¼µE �) �_°&0بر قصور شاه   
  

  برقعي بردار از ره دام پيران و نما
  

  هاي زار داشت يري هزاران نالهگر چه هر پ  
  

  حافظ -33

  اي اي نازنين پسر تو چه مذهب گرفته
  

  تر از شير مادر است خون ما حالل 1كت  
  

  دي وعده داد وصلم و در سر شراب داشت
  

  امروز تا چه گويد و بازش چه در سر است  
  

  از آستان پير مغان سركشم چرا
  

دولت در آن سرا و گشايش در آندر   
  است

  
  شيراز آب ركني و آن باد خوش نسيم

  
عيبش مكن كه خال رخ هفت كشور   

  است
  

فرقست از آب خضر كه ظلمات جاي 
  اوست

  

  تا آب ما كه منبعش اهللا اكبر است  
  

  با پادشه بگوي كه روزي مقرر است    بريم ما آبروي فقر و قناعت نمي
                                                           

 كت= مخفف كه ترا. -1
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  حافظ شكن -33

  اي شاعر وقيح بگو اين چه دختر است
  

  ر وي بنفس و هوا خوب رهبر استاشعا  
  

  اي گويا ز شهر لوط تو مذهب گرفته
  

تا كي نظر بنازنين پسران اين چه منكر   
  است

  
  غمي ز مي و باده مفتگو بيدرد بي

  
سر  شور چه شهرت در اين  دانسته شد چه   

  است
  

  خوشتر ز آستان پير مغان نيست بهر تو
  

  بندوباري تو در آن در ميسر است بي  
  

  خرند و بس در آستان پير، ملق مي
  

آري خضوع كن كه گشايش از آندر   
  است

  
  چشم طمع بدون ملق از كسي مدار

  
  بازار خود فروشي از آنسوي ديگر است  

  
  ام بهر صيد بود نزد شاعران يكد

  
  آن هم بنام عشق چه شهد و چه شكر است  

  
  اي حافظ نمك شناس نه اي زانكه گفته

  
  جب سفله پرور استآب و هواي فارس ع  

  
  فرقست ز آب خضر كه آن ميدهد حيات

  
تاآب فارس كاين چه توئي سفله پرور   

  است
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  گر آب خضر در ظلماتست جاي آن

  
  آب تو از حميم جهنم مقطّر است  

  
  مگذاشتي بفقر و قناعت تو آبرو

  
  گفتم بشاه گفت ولش كن كه ادخر است  

  
  او آبروي فقر ببردي بشعر الف

  
  نده روزيش از ما مقرر استبادي فك  

  
  اين بادها كه در سر او هست از شه است

  
  اش باد در سر است پادشه كي اين همه بي  

  
  دائم مديح خود بر ما هديه آورد

  
از خوان بذل ما است كه الفش مكرر   

  است
  

  حافظ -34

  ايغائب از نظر بخدا ميسپارمت
  

  جانم بسوختي و بدل دوست دارمت  
  

  ن سوي هاروت بابليگر بايدم شد
  

  صد گونه ساحري بكنم تا بيارمت  
  

  حافظ شراب و شاهد و ساقي نه وضع تست
  

  گذارمت في الجمله ميكني و فرو مي  
  

  حافظ شكن -34

  شاعر بيا كه باز بشيطان سپارمت
  

  با تو برادرست و برابر گذارمت  
  

  تا سر نگون تو را نكنم در ميان نار
  

  سر بدارمت باور مكن كه دست خود از  
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  تا كي كني تو ناله و آه از فراق يار
  

  گوئي كه ساحري بكنم تا بيارمت  
  

  اند ياران تو را ز كار و عمل دور كرده
  

  گمارمت اي پيرو هوا بهوس مي  
  

  اي فرشته نداند كه عشق چيست خود گفته
  

  از صاحبان عقل دگر چون شمارمت  
  

  يكن ميتا كي فرشته عاشق و ساحر ه
  

  ي بِوهن دين و ديانت گذارمتتا ك  
  

  خود ساحري چه حاجت هاروت بابلي
  

  در سحر صوفيا من از او پيش دارمت  
  

  هاروت بد فرشته اگر پيش او روي
  

  گويد بĤن رجيم دغا مي سپارمت  
  

  حافظ -35

  خوابم بشد از ديده درين فكر جگر سوز
  

  كاغوش كه شد منزل آسايش و خوابت  
  

  رسم كه نباشدپرسي و ت درويش نمي
  

  انديشة آمرزش و پرواي ثوابت  
  

  راه دل عشاق زد آن چشم خماري
  

پيداست از اين شيوه كه مست است   
  شرابت

  
  حافظ نه غالميت كه از خواجه گريزد

  
  لطفي كن و باز آ كه خرابم ز عتابت  

  
  حافظ شكن -35

  بتاز وزر و وبال است پر اوراق كتا    اي شاعر ما صرف شد ايام شبابت
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  تا كي بحريم دگران چشم بدوزي

  
  كاغوش كه شد منزل آسايش و خوابت  

  
  معشوقة تو چون تو بود زانكه نباشد

  
  انديشة آمرزش و پرواي ثوابت  

  
  چون برده ز تو چشم خمارش دل مستت

  
  پيدا است از اين شيوه كه كردست خرابت  

  
  حافظ چه غالمي كه خود ترا بفروشي

  
  خواجه جوابت بر دانه و آبي ندهد  

  
  هان برقعيا اين شعرا جمله خرابند

  
  بيدار نما ملت با رأي صوابت  

  
  حافظ -36

  ادبي است اگر چه عرض هنر پيش يار بي
  

زبان خموش و ليكن دهان پر از عربي   
  است

  
  پري نهفته رخ و ديو در كرشمه و ناز

  
چه   اين كه  ز حيرت   بسوخت عقل  

  است بوالعجبي  
  

  كه چرخ از چه سفله پرور شدسبب مپرس 
  

  سببي است كه كام بخشي او را بهانه بي  
  

  هزار عقل و خرد داشتم من اي خواجه
  

ادبي  كنون كه مست و خرابم صالح بي  
  است

  
  بگرية سحري و نياز نيم شبي است    بيار مي كه چو حافظ مدامم استظهار
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  حافظ شكن -36

ادبي  تو عرض كار و هنر كن مگو ز بي
  تاس
  

كه اين دو فخر شود بر عجم و يا عربي   
  است

  
  ز بس كه اهل هوا گشته پيرو پيران

  
بوالعجبي  اين نه  خرد ضعيف و كنار است   

  است
  

  سبب بپرس كه چرخ از چه سفله پرور شد
  

نه چرخ بلكه هوا و هوس در آن سببي   
  است

  
  اگر كه عقل و خرد خردلي تو را بودي

  
  ادبي است چه بيشدي تو بمستي و آن نمي  

  
  هر آنكه اهل ريا شد مدامش استظهار

  
  بگرية سحري و نياز نيم شبي است  

  
هر آنكه گاه شود مست و گه سحرخيز 

  است
  

  بگو باهل خرد برقعي كه او جلبي است  
  

  حافظ -37

  بكوي ميكده بر سالكي كه ره دانست
  

  دري دگر زدن انديشة تبه دانست  
  

  افت رهيبر آستانة ميخانه هر كه ي
  

  ز فيض جام مي اسرارِ خانقه دانست  
  

  كه سرفرازي عالم درين كله دانست    زمانه افسر رندي نداد جز بكسي
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  هر آنكه راز دو عالم ز خط ساغر ديد

  
  جم از نقش خاك ره دانست رموز جام  

  
  ز جور كوكب طالع سحر گهان چشمم

  
  چنان گريست كه ناهيد و مهر و مه دانست  

  
  عت ديوانگان ز ما مطلبوراي طا

  
  كه شيخ مذهب ما عاقلي گنه دانست  

  
  حديث حافظ و ساغر كشيدن پنهان

  
  چه جاي محتسب و شحنه پادشه دانست  

  
  بلند مرتبه شاهي كه نه رواق سپهر

  
  اي ز خم طاق بارگه دانست نمونه  

  
  حافظ شكن -37

  بكوي ميكده هر ناكسي كه ره دانست
  

  چه ده دانست ره هوا و هوس را چه يك  
  

  بر آستانة ميخانه هر كه يافت رهي
  

  هوا پرست شد و راه خانقه دانست  
  

  كسي كه رند شد و خدعه كار و با تزوير
  

  كاله حمق بسر بهترين كله دانست  
  

  هر آنكه دمزند از ساغر و مي و ساقي
  

  بوهم خويش جهان را چه نقش ره دانست  
  

  رهر آنكه اهل ريا گشت گريه چون شاع
  

  ز جور كوكب و ناهيد و مهر و مه دانست  
  

  وراي طاعت ديوانگان  ز وي مطلب
  

  كه شيخ مذهب او عاقلي گنه دانست  
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  برون ز دين و خرد است رشتة صوفي
  

  كه عقل صوفي بيچاره را تبه دانست  
  

  عجب كه شاعر ما دل بعقل و دين نسپرد
  

  چرا كه شيوة آن پير دل سيه دانست  
  

  نما شاعر ي ترك ميبĤشكار و خف
  

  ز حق بترس مگو شحنه يا كه شه دانست  
  

  بلند مرتبه شد شاه نزدت اي شاعر
  

  از آنكه سيم و زرت داد و از سپه دانست  
  

  گفت بگو بملت غافل كه برقعي مي
  

  مريد پير نه فهم و نه ره ز چه دانست  
  

  حافظ -38

  ايست نهاني كه عشق از او خيزد لطيفه
  

  لب لعل و خط زنگاريستكه نام آن نه   
  

  بيار باده كه رنگين كنيم جامة زرق
  

  كه مست جام غروريم و نام هشياريست  
  

  ديدم سحر كر شمة چشمت بخواب مي
  

  زهي مراتب خوابي كه به ز بيداريست  
  

  حافظ شكن -38

  بيا كه نوبت عقل و زمان هشياريست
  

  مگو ز عشق گرت با خرد سر و كاريست  
  

  اي الئق قم كه تونهمگو كه عاشق ح
  

  كه الف دوستي حق ز حمق و مكاريست  
  

  تو الف بندگي حق كجا تواني زد
  

  مطيع حق شدن و بندگي بدشواريست  
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  مقام خاك كجا شأن ذو الجالل كجا
  

  كه شأن بندة مؤمن تضرع و زاريست  
  

نه هر كه گفت منم دوست صادقست اي 
  دل
  

  مست جام غرور است او نه هشياريست  كه  
  

  بگو بحافظ عاشق كه كم كند خدعه
  

  كجا مراتب خواب تو به ز بيداريست  
  

  بيا بدفتر عشاق برقعي بنگر
  

  كه دم ز عشق زند هر كه ز هنر عاريست  
  

  
  

  حافظ -39

  جز آستان تو ام در جهان پناهي نيست
  

  سرم را بجز اين در حواله گاهي نيست  
  

  چرا ز كوي خرابات روي بر تابم
  

  بجهان هيچ رسم و راهي  1مكزين بِه
  نيست

  
  مباش در پي آزار و هر چه خواهي كن

  
  كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست  

  
  خزينة دل حافظ بزلف و خال مده

  
  كه كارهاي چنين حد هر سياهي نيست  

  
  حافظ شكن -39

  كه در شريعت ما مثل اين گناهي نيست    مگو بجز در پيرم دگر پناهي نيست
                                                           

 بهم = مخفف بهتر مرا (براي من) مي باشد. -1



    

  117  حافظ شكن
  

    
  حوالة شاهان تو را فراموش است مگر

  
  چگونه شاعر ما را بكس نگاهي نيست  

  
  برو كه پير مغان و مريد در نارند

  
  سزاي الف زني غير رو سياهي نيست  

  
  تو دم ز شرع زني اين گفته تو را كافي است

  
  كه در شريعت ما جز خداي پناهي نيست  

  
  چرا ز كوي خرابات روي بر تا بي

  
  نجا حواله گاهي نيستبراي فسق جز آ  

  
  شريعت تو چه رخصت دهد بجز آزار

  
  براي فاسق از اين به طريق و راهي نيست  

  
  سزاي آنكه نباشد خداي را بنده

  
غالمي است در آنجا كه داد خواهي   

  نيست
  

  هر آنكه شاعر و بيكار و الف زن باشد
  

  چو او بدار فنا هيچ دل تباهي نيست  
  

  حافظ -40

  با گل نو خواسته گفت صبحدم مرغ چمن
  

چون تو  ناز كم كن كه درين باغ بسي  
  شگفت

  
  تا ابد بوي محبت بمشامش نرسد

  
  هر كه خاك در ميخانه برخساره نرُفت  

  
  سخن عشق نه آنست كه آيد بزبان

  
ساقيا مي ده و كوتاه كن اين گفت و   

  شنفت
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  حافظ شكن -40

روز و شب چرخ و فلك با بشر اين پند 
  بگفت

  

  كه در عالم هستي چو گل باغ شكفت هر  
  

  عاقبت فصل خزان آيد ميبايد رفت
  

  هر چه داري تو بجاروب فضا بايد رفت  
  

  اين بشر از سخن راست برنجيد و بگفت
  

  هيچ واعظ سخن تلخ چنين راست نگفت   
  

  آري آري سخن حق بجهان تلخ بود
  

  اي بسا در كه بنوك مژه ميبايد رفت  
  

  عوض پند بگفتعجب از شاعر صوفي 
  

  نبود دوست كه خاك در ميخانه نرفت  
  

  آن محبت كه ز ميخانه بود بايد سوخت
  

  گرد او گر بنشيند برخت بايد رفت  
  

  پرست همچو موسي كه بگوساله و گوساله
  

  بزد آتش كه محبت نتوان آن را گفت  
  

  سخن عشق نه آنست بديوان آري
  

  شاعرا زير لحافت بكن اين گفت و شنفت  
  

  حافظ -41

و صحبت ياران   بخش ذوق  بستان  صحن 
  خوشست

  

  خواران مي  وقت  بادكز وي خوش گل وقت  
  خوشست

  
آري آري طيب انفاس هواداران خوش     شود از صبا هر دم مشام جان ما خوش مي
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  است  
  

نيست در بازار عالم خوشدلي ور زانكه 
  هست

  

شيوة رندي و خوش باشي عياران خوش   
  است

  
ِ جهان گفتن طريق خوش  تركحافظا 

  است دلي
  

  تا نپنداري كه احوال جهانداران خوشست  
  

  حافظ شكن -41

  از ايمان و صحبت  ذوق بخش   صحن بستان
  خوشست

  

وقت گل يادي ز خالق با خردمندان   
  خوشست

  
  از سخن هر دم مشام جان ما حظي برد

  
آري آري طيب انفاس خدا جويان   

  خوشست
  

  اني هنگ پيري ساز كردتا شدم اندر جو
  

ناله كن اي نوجوان بانگ گران جانان   
  خوشست

  
  با سحرخيزان بشارت ده كه اندر راه حق

  
  نزد رحمن نالة شبهاي بيداران خوشست  

  
  نيست در بازار عالم دوستي اي شاعران

  
دوستي با اهل تقوي يا كه دينداران   

  خوشست
  

ين دير كهن كار سبكباران كاندر    از زبان مرد حمالي شنيدم اين سخن
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  خوشست  
  

  شاعرا ترك جهان گفتن بود ترك ملق
  

ترك پيران مغ و ترك جهانداران   
  خوشست

  
  من عجب دارم ز حافظ كرده عادت بر ملق

  
حقگويان   و لحن حقگو كه صوت  برقعي   

  خوشست
  

  حافظ -42

  صوفي از پرتو مي راز نهاني دانست
  

  دانستگوهر هر كس از اين لعل تواني   
  

  اي كه از دفتر عقل آيت عشق آموزي
  

  ترسم اين نكته بتحقيق نداني دانست  
  

  بياور كه ننازد بگل باغ جهان مي 
  

  گري باد خزاني دانست هر كه غارت  
  

حافظ اين گوهر منظوم كه از طبع 
  انگيخت

  

  اثر تربيت آصف ثاني دانست  
  

  حافظ شكن -42

  صوفي از پرتو مي كفر نهاني دانست
  

  پير هم خدعه و تزوير جهاني دانست  
  

  قدر اسالم فقط عالم دين داند و بس
  

  شاعر مست كجا سود و زياني دانست  
  

  او بجز عشق خيالي همه فاني دانست    داند او فقط جام مي و باده و جم مي
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  اي كه از دفتر اشعار حقائق طلبي

  
  حتماً آن را تو بتحقيق نخواهي دانست  

  
  اموز مگر عشق و هوابلي از شعر مي

  
  بجز اينها تو ز ديوان چه تواني دانست  

  
  مي مياور كه ببازي تو همه عقل و خرد

  
  بين بعقل وخرد است آنچه فالني دانست  

  
  گفت حافظ اثر سيم و زر شاه و وزير

  
  طبعم انگيخت نه اسرار معاني دانست  

  
  برقعي بنگر و اقرار خود شاعر بين

  
  ني دانستاثر سيم و زر آصف ثا  

  
  حافظ -43

كنون كه بر كف گل جام بادة صاف 
  است

  

  بصد هزار زبان بلبلش در اوصاف است  
  

  بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گير
  

چه وقت مدرسه و بحث كشف كشاف   
  است

  
  فقيه مدرسه دي مست بود و فتوي داد

  
  كه مي حرام ولي به ز مال اوقافست  

  
بدرد صاف تورا حكم نيست خوش 

  ركشد
  

  كه هر چه ساقي ما كرد عين الطافست  
  

  كه صيت گوشه نشينان ز قاف تا قافست    ببر ز خلق و چو عنقا قياس كار بگير
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زر   هاي چون حافظ و اين نكته خموش

  سرخ
  

  نگاهدار كه قالب شهر صراف است  
  

  حافظ شكن -43

  كنون كه شاعر خل مست بادة صافست
  

  فستبصد هزار بيان تهمتش در اوصا  
  

بكسب علم و هنر كوش و مشنو از 
  صوفي

  

  كه گفت شاعر بافنده گفت اجالفست  
  

گشت و نه از خود   ني مست مدرسه   فقيه
  گفت

  

  كه حكم حكم خدا بود و عين الطافست  
  

  فقيه مدرسه كي مست همچو شاعر بود
  

  بحكم شاعر رند مي به ز مال اوقافست  
  

  حرام به ز حرامي نگفت جز جاهل
  

  لي نتيجة اشعار اين چنين الفستب  
  

  مكن تمسخر دين و قياس مي بر وقف
  

  حرام به نبود بهتري آن بافست  
  

  بود حرام بد و بدتر و در آن به نيست
  

  ببين كه شاعر نادان نه اهل انصافست  
  

  كند بطعن و تسمخر حرام را تجويز
  

  كه مي حرام ولي به ز مال اوقافست  
  

  ديگر حرام نماند قياس اجحافست    روا باشداگر قياس به و بهتري 
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  ز درد صاف بود نهي از خدا و رسول

  
  تو كافري كه چرندت ز قاف تا قافست  

  
  مبر ز خلق فقيها بقول شاعر مست

  
  رسول حق بسياست خداش وصافست  

  
  بلي چو شاعران همة كافران چنين گويند

  
از  جدا سياست است ز دين حكم جاهل   

  نافست
  

  ج كفر و خرافات شد از اين اشعارروا
  

  مگو كه مدح نصاري ز شاعران صافست  
  

  هاي كفرش بين خموش برقعيا نكته
  

  كه خلق بيخبرند و خداي صرافست  
  
  حافظ -44

گل در بر و مي در كف و معشوق 
  بكامست

  

  سلطان جهانم بچنين روز غالمست  
  

  گوشم همه بر قول ني و نغمه و چنگست
  

  عل لب و گردش جامستچشمم همه بر ل  
  

  در مذهب ما باده حالل است و ليكن
  

  بي روي تو اي سرو گل اندام حرامست  
  

  تا گنج غمت در دل ويرانه مقيم است
  

  همواره مرا كنج خرابات مقامست  
  

  از ننگ چه گوئي كه مرا عار ز ننگست
  

  وز نام چه پرسي كه مرا ننگ ز نامست  
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  نظر باز خواره و سر گشته و رنديم و مي
  

وانكس كه چه ما نيست در اين شهر   
  كدامست

  
  حافظ منشين بي مي و معشوق زماني

  
  كايام گل و ياسمن و عيد صيام است  

  
  حافظ شكن -44

صوفي كه ورا باده و مي در كف و 
  جامست

  

  ابليس ورا چاكر و هر ديو غالم است  
  

گوشش همه بر قول ني و نغمه و 
  چنگست

  

  حق و ني قول امام است او را نه خبر از  
  

  در مذهب او باده حالل است چو كافر
  

  با پير مغان مرشد او كفر تمام است  
  

ني مسجد و ني عالم و ني دين و نه 
  صنعت

  

  همواره ورا كنج خرابات مقام است  
  

  از ننگ مگو صوفي ما ننگ نفهمد
  

  وز نام مگو شاعر ما عار ز نام است  
  

است و نظر خواره و سرگشته و رند  مي
  باز
  

  بر كفر امام است و خود از حزب لئام است  
  

  هر كفر و عيوبي و خرافات در او جمع
  

  معجون همه در كف او جمله لجام است  
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  حافظ چه كني فخر باينگونه خرافات
  

  با مي نشين خدعه مكن باده حرام است  
  

  هان برقعيا اين سخنان گرچه بود زشت
  

  مدام استليكن شعرا را بزبان ورد   
  
  حافظ -45

حاصل كارگه كون و مكان اين همه 
  نيست

  

باده پيش آر كه اسباب جهان اين همه   
  نيست

  
  پنجروزي كه درين مرحله مهلت داري

  
خوش بياساي زماني كه زمان اين همه   

  نيست
  

  منت سدره و طوبي ز پي سايه مكش
  

  اين همه اي سروروان  بنگري  خوش  چه   كه  
  نيست

  
  آنست كه بيخون دل آيد بكنار دولت

  
  ورنه با سعي و عمل باغ جنان اين همه نيست  

  
  زاهد ايمن مشو از بازي غيرت زنهار

  
  كه ره از صومعه تا دير مغان اينهمه نيست  

  
  حافظ شكن -45

  حاصل كارگه كون و مكان بسيار است
  

  سببي جوي كه اسباب جهان بسيار است  
  

كوشش  اي پنجروزي كه در اين مرحله
  كن

  

  خوش مياساي زماني كه زمان بسيار است  
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  سعي كن تا بدهندت ارم و جنت و حور
  

  كه جزاي عمل نيك كسان بسيار است  
  

هركه كوچك شمرد جنت حق بيدين 
  است

  

  كوثر و طوبي كم آن بسيار است 1سيما  
  

طعن و تحقير مكن جنت و طوبي تو ز 
  كفر 

  

  تيك نسيمش بشما دوزخيان بسيار اس  
  

  دولت انست كه از مرد بود بي منت
  

  گر بود مزد عمل باغ جنان بسيار است  
  

  شاعر! ايمن مشو از رهزن و نيكو بنگر
  

  كه ره از مسجد تا دير مغان بسيار است  
  

  حافظ جام نداند كه ز ايمان تا كفر
  

  بس بود فرق كزان سود و زيان بسيار است  
  

  برقعي تنبلي و سستي و اهمال بنه
  

  چه تو را حاجت تقرير و بيان بسيار است  
  
  حافظ -46

كس نيست كه افتادة آن زلف دو تا 
  نيست

  

  در رهگذري نيست كه دامي ز بال نيست  
  

  نشينان چون چشم تو دل ميبرد از گوشه
  

  دنبال تو بودن گنه از جانب ما نيست  
  

و ريا حقا كه چنين است و در اين روي     روي تو مگر آئينة لطف الهي است
                                                           

 سيما = بويژه. -1
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  نيست  
  

  گر پير مغان مرشد من شد چه تفاوت
  

  در هيچ سري نيست كه سري ز خدا نيست  
  

  در صومعة زاهد و در خلوت صوفي
  

  جز گوشة ابروي تو محراب دعا نيست  
  

  حافظ شكن -46

نيست كه بدنام از آن زلف دوتا  كس
  نيست

  

  در رهگذري نيست كز آندام جفا نيست   
  

  است بتان را هر كس كه بدام خط زلف
  

  حقا ز خدا دور  و ورا شرم و حيا نيست  
  

  گر عيب و مرض نيست ز چه لطف الهي
  

  در روي بتانست مگر ارض و سما نيست  
  

  گر پير مغان رهزن تو شد چه تفاوت
  

  مقصود تو جز مقصد شيطان دغا نيست  
  

سري نيست كه سري ز خدا   گر هيچ
  نيست

  

  نيستپس بغض تو بر زاهد حقا كه بجا   
  

  اين گفته و صد گفتة ديگر بخالفش
  

  از شاعر مكار بجز مكر و ريا نيست  
  

گه عاشق و گه رند و گهي مست و نظر 
  باز
  

هر رنگ در او هست فقط رنگ هدي   
  نيست
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  چون بندگي صوفي ما بر رخ پير است
  

  او را خبر از معرفت و دين خدا نيست  
  
  حافظ -47

  ه سرشتعيب رندان مكن اي زاهد پاكيز
  

  كه گناه ديگران بر تو نخواهند نوشت  
  

  من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را باش
  

  عاقبت كار كه كشت 1هر كس آن درود  
  

  نا اميدم مكن از سابقة لطف ازل
  

توچه داني كه پس پرده كه خوبست و كه   
  زشت

  
  نه من از پردة تقوي بدر افتادم و بس

  
  هشتپدرم نيز بهشت ابد از دست ب  

  
هشيار و چه   يار است چه  كس طالب همه

  مست 
  

مسجد چه  جا خانة عشق است چه  همه  
  كنشت

  
  ها سر تسليم من و خشت در ميكده

  
مدعي گر نكند فهم سخن گو سر و   

   2خشت
  

  حافظا روز اجل گر بكف آري جامي
  

  يكسر از كوي خرابات برندت ببهشت  
  

  حافظ شكن -47

  ورنه وزر دگران بر تو توانند نوشت     پاكيزه سرشتعيب رندان بنما زاهد 
                                                           

 درو خواهد كرد. -1

 خود را به خشت (آجر) بزند. اگر مدعي (طرف مقابل) متوجه سخن من نشود، برايش بگو كه سر -2
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  عيب هر فسق بگو ور نه قيامت مسئول

  
  كه چرا نهي نكردي تو از آن ديو سرشت  

  
  دفع بدعت بنما عالم فرخنده سير

  
  تا نيارند بدين بدعت هر دير و كنشت  

  
  من اگر نيكم اگر بد تو برو تفرقه است

  
هوده اف بر آن كس كه چنين جملة بي  

  1برشت
  

  2مؤمنان جمله برادر همه عضوند ز تن
  

  بدي عضوِ كند جملة اعضا را زشت   
  

  گر يكي كشتي ما را بنمايد سوراخ
  

همه را غرق كند آنچه كه خوبست كه   
  زشت

  
  نهي كن منكر، دين را علف هرزه بزن

  
  كه بود هرزه فساد همه زرع و همه كشت  

  
  شاعرا هر كه زند طعن بنهي منكر

  
  او بود منكر اسالم نه از اهل بهشت  

  
خود خواست   ما زشتي از صوفي   عجب

  گفت  كه 
  

  عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت  
  

  بيشتر از همه چيز است سر شاعر و خشت    برقعي لطمة شعر شعرا بر اسالم
                                                           

 برشت = برشته ي تحرير در آورد. -1

 %$��C « فرموده اند: �اشاره به حديثي است كه رسول اهللا  -2# �>�|N� ]t� ]t�? 1=B�&�%
 1=L�E%
 1:
 '� �>� i*w� ��. ���$�� ��X� ���&� ��X� EI&+ �� ���% $^��
 E= '�6�.« 
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  ايضاً حافظ شكن -47

  منع منكر بود از زاهد پاكيزه سرشت
  

  رقعه بدستور نوشت كه خدا بهر وي اين  
  

غلط است آنكه تو گوئي تو برو خود را 
  باش

  

  كه گناه دگران را ز تو خواهند نوشت  
  

  اين بود مكر و بفاسق ره مكر آموزي
  

غير آنست كه هر كس درود آنچه كه   
  كشت

  
  نا اميدت كند آن حق كه تو را نهي نمود

  
و كه   پرده كه خوبست دانست پس  حق كه   

  زشت 
  

  امثال تو بس پردة تقوي بدرند مگر
  

  همچو شيطان كه بهشت ابد از دست بهشت  
  

  رفت آدم ز جنان ليك پدر نيست تو را
  

  پدرت هست همان ديو كه مانند تو كشت  
  

   تقوائي نه بهشت ابد آن بود نه بي
  

  قلم صنع برد و چند صباح اين بنوشت  
  

  ز خطا بود نه از رندي و عصيان خدا
  

زشت  چنين   كه بر آن پاك اف بر آن كس  
  نوشت

  
تو نفهميده هنوز آنكه چه چيز است 

  بهشت
  كه از آن بگذري بر خاطر بيد و لب كشت  
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هشيار و چه  چه  كس طالب يار است  همه

  مست 
  

  ليك گه يار خدا هست و گه اهريمن زشت  
  

  همه جا خانة عشق است ولي عشق خدا
  

  اش مسجد و عشق دگران كنج كنشت خانه  
  

  ها سر تسليم تو و خشت در ميكده
  

  ما و تسليم خدا ميكدة ما است بهشت  
  

  حافظ آن جام كه آري بكفت روز اجل
  

  از خرابات بدوزخ بردت ني به بهشت  
  
  حافظ -48

خوشتر ز عيش و صحبت باغ بهار 
  چيست

  

  ساقي كجا است گو سبب انتظار چيست  
  

هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم 
  شمار

  

  ا وقوف نيست كه انجام كار چيستكس ر  
  

  پيوند عمر بسته بموئي است هوش دار
  

  غمخوار خويش باش غم روزگار چيست  
  

  معني آب زندگي و روضة ارم
  

  جز طرف جويبار و مي خوشگوار چيست  
  

  اند مستور و مست هر دو چه از يك قبيله
  

  ما دل بعشوة كه دهيم اختيار چيست  
  

  تا در ميانه خواستة كردگار چيست    پياله خواستزاهد شراب كوثر و حافظ 
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  حافظ شكن -48

  خوشتر ز علم و هم عمل و اعتبار چيست
  

  چيز دگر كجا به از اين يادگار چيست  
  

  كسب  خوش بود كه شود صرف  آنوقت
  و علم

  

  ضايع مكن تو عمر كه انجام كار چيست  
  

  اي نبود در جهان مجو آن را كه غصه
  

  فت غم روزگار چيستجز غافل كه گ  
  

  كافر بگفت زندگي و روضة ارم
  

  جز طرف جويبار و مي خوشگوار چيست  
  

  هرگز نكرده قدرت بيچون حق قبول
  

آن كس كه گفت جنت عدني و نار   
  چيست

  
  مستور و مست و فاسق و مؤمن يكي نيند

  
  اليستوون بخوان و مگو اختيار چيست  

  
  خواسته خدا كه ميل بشر با خودش بود

  
  جبري مشو كه خواستة كردگار چيست  

  
هركس باختيار خويش خورد آنچه را 

  خورد
  1حافظ پياله خواهد و گويد كه عار چيست  

  

                                                           

ي جبريه كه حافظ شيرازي آنرا گسترش  رحمه اهللا با صراحت تمام بر عقيدهدر اين ابيات عالمه برقعي  -1
ميدهد رد نموده، و اختيار تمام براي بندگان را ثابت مي نمايد؛ كه هر عملي را به اختيار و رضاي خود و 

ت بدون جبر و اكراه از جانب خالق انجام ميدهند. براي تفصيل بيشتر به كتب عقيده و براي شناخت جزئيا
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  گر برقعي ز خويش كند سلب اختيار

  
  جبري بود نه شيعه دگر انتظار چيست  

  
  

  حافظ -49

  درين زمانه رفيقي كه خالي از خلل است
  

  صراحي مي ناب و سفينة غزل است  
  

جريده رو كه گذرگاه عاقبت تنگ 
  است

  

  پياله گير كه عمر عزيز بي بدل است  
  

  بگير طرة مه طلعتي و قصه مخوان
  

  كه سعد و نحس ز تأثير زهره و زحل است  
  

  دلم اميد فراوان بوصل روي تو داشت
  

  ولي اجل بره عمر رهزن امل است  
  

  عملي در جهان ملولم و بس نه من ز بي
  

  عمل است ما هم ز علم بيماللت عل  
  

  بهيچ روي نخواهيد يافت هشيارش
  

  چنين كه حافظ ما مست بادة ازل است  
  

  حافظ شكن -49

  درين زمانه رفيقي كه خالي از دغل است
  

  خلل است كتاب خالق سبحان حديث بي  
  

                                                                                                                                                      

 

جرجاني مراجعه » الفَرق بين الفرق«تأليف عالمه شهرستاني و كتاب » الملل والنحل«عقيدة جبريه به كتاب 
 شود.
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عاقبت   مشو هوا پرست و خطاگو كه
  ننگست 

  

حق بطلب چون كه عمر بي بدل  رضاي  
  است

  
  ادت تو ز علم و عمل بود جاناسع
  

  نه سعد و نحس ز تأثير زهره و زحل است  
  

  بچشم عقل و خرد شاعران نظر نكنند
  

  كه عشق مانع عقل است و موجب امل است  
  

  دلت اميد فراوان بوصل ديوان داشت
  

  مراد تو همه پيران و رهزنان دل است  
  

  عملي در جهان ملولي تو كجا ز بي
  

ت از علم خدعه و جدل كه حظ و بهره ا  
  است

  
  عملي ناورد  ماللت و رنج تو را كه بي

  
  كه ني بعلم تو را اعتقاد و ني عمل است  

  
  ماللت علما بيشتر از اين باشد

  
  كه رهبران گروهي گروه پر حيل است  

  
بقول خويش هميشه تو مست و 

  مدهوشي
  

  نه مستيت ز ازل بل ز ياوه و غزل است  
  

  برقعي بدانش كوشبهوش باش تو اي 
  

  سعادت ابدي از عمل نه از ازل است  
  
  حافظ -50

  كنون كه ميدمد از بوستان نسيم بهشت
  

  من و شراب فرح بخش و يار حور سرشت  
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  گويد چمن حكايت ارديبهشت مي
  

  نه عاقل است كه نسيه خريد و نقد بهشت  
  

  قدم دريغ مدار از جنازة حافظ
  

  ببهشترود  كه گر چه غرق گناهست مي  
  

  حافظ شكن 50

  اي ببهشت كنون كه داده خداوند وعده
  

  غلط بود كه گزيني جهان بيوة زشت  
  

  حيات باغ و نباتات و گل بفصل بهار
  

  اي ز معاد و حكايتي ز بهشت نشانه  
  

  گيرد چو تاجران خردمند بهره مي
  

  هر آنكه نقد بداد و خريد نسيه بكشت  
  

ز جاهلي است چو حافظ اگر كسي 
  ويدگ
  

  نه عاقل است كه نسيه خريد و نقد بهشت  
  

  نسيم كشت كه باشد تو را نسيم بهشت
  

چسان جزاف نگوئي چه مسجد و چه   
  كنشت

  
  دگر چگونه كنم عيب و ذمت ار گوئي

  
  من و شراب فرح بخش و يار حور سرشت  

  
  ار يكي بود حقا  بهشت با لب كشت

  
  نه عاقل است چنين نقد را بنسيه گذشت  

  
  ازة تو نبايد كسي كند تشييعجن
  

مگر كسي كه بود چون تو زشت و تيره   
  سرشت
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  حافظ -51

  فرياد كه از شش جهتم راه ببستند
  

وعارض و   آن خال و خط و زلف و رخ  
  قامت

  
اي آنكه بتقرير و بيان دمزني از 

  عشق
  

  ما با تو نداريم سخن خير و سالمت  
  

  حافظ شكن -51

  اقامت ات آريم يا رب بدر خانه
  

  از خدعه و تزوير و دگر حمق و لئامت  
  

عارف و اين صوفي و اين شاعر پر   اين
  الف

  

  بردند همه غيرت و مردانگي و فكر و سالمت  
  

  از بس كه بديوان و باشعار بگفتند
  

  از خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت  
  

  اي آنكه باشعار خودت دمزني از عشق
  

  عر و مالمتما از تو نديديم بجز ش  
  

  از شش جهت ابليس ره حق برويت بست
  

  از زير و زبر راست و چپ و خلف امامت  
  

  ديگر چه توقع رود از رشد تو حافظ
  

  مسدود شده ره بتو تا روز قيامت  
  

  كوته نكند برقعي اين بحث و تظلم
  

  تا هست ز ديوان و ز اشعار غراست  
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  حافظ -52

  تزان يار دلنوازم شكريست يا شكاي
  

گر نكته دان عشقي خوش بشنو اين   
  حكايت

  
  مزد بود و منت هر خدمتي كه كردم بي
  

  يارب مباد كس را مخدوم بي عنايت  
  

  گوئي ولي شناسان رفتند از اين واليت    رندان تشنه لب را آبي نمي دهد كس
  

  عشقت رسد بفرياد ار خود بسان حافظ
  

  قرآن ز بر بخواني با چارده روايت  
  

  
  افظ شكنح -52

  عشقش بشاه باشد اين شاعر واليت
  

  گر نكته دان عشقي گفته است از برايت  
  

  مزد بود و منت هر خدمتي كه كردي بي
  

  يارب مباد شاعر مشمول هر عنايت  
  

  گويا كه بود رندي داراي صد جنايت    رندان با طمع را سيم و زري ندادند
  

  هر مرشدي ز رندي بر مرشدان ولي شد
  

  ينه چاكي سودش بود واليتهر رند س  
  

  
مشوكه  تزوير و هم ريا بين خوش بين 

  گويد
  قرآن زبر بخوانم آن رهبر غوايت  
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  حال تو حال بلعم است ار كه راستگوئي

  
  قرآن ز بر بخواني با چارده روايت  

  
خواني ز بر چه سودت با اين همه 

  جحودت
  

با چارده كه سهل است بر خوان بصد   
  روايت

  
  هروان نيز قرآن ز بر بخوانندكوران ن

  
  فضلي تو را نباشد اي خالي از هدايت  

  
الف و گزاف كم گو حافظ ازين 

  حكايت
  

  اين عشق كَي ز قرآن پيدا شد از برايت  
  

گويد از  خط و خالي مي  صوفي كه
  حقيقت

  

  نهايت دم از روايتي زد با طعن بي  
  

  پندارهاي اينان ضد است با حقائق
  

  ر گول تحقيق كن حكايتاي برقعي مخو  
  
  حافظ -53

خمي كه ابروي شوخ تو در كمان 
  انداخت

  

  بقصد جان منِ زار ناتوان انداخت  
  

  من از ورع مي و مطرب نديدمي از پيش
  

  گانم باين و آن انداخت هواي مغ بچه  
  

  جهان بكام من اكنون شود كه دور زمان
  

  مرا ببندگي خواجه جهان انداخت  
  



    

  139  حافظ شكن
  

  درين خرابي بود مگر گشايش حافظ
  

  كه قسمت ازلش در مي مغان انداخت  
  

  حافظ شكن -53

  نداي عشق كه شاعر درين جهان انداخت
  

  براي شاه و زر و سيم در ميان انداخت  
  

چنان كه گفت بكامم شود جهان كه 
  زمان

  

  مرا ببندگي خواجة جهان انداخت  
  

  نه انحصار بشه داشت عشق او بلكه
  

  انداخت 1باَمردانچو مثل حافظ نادان   
  

  بگفت من ز ورع مي نديدمي از پيش
  

  گانم درين و آن انداخت هواي مغ بچه  
  

  دو صد هزار بود لعن بر چنين عشقي
  

  گوي زيان كار بر زبان انداخت كه ياوه  
  

  همين زيان بودش بس نگفت از صنعت
  

  فقط ز مستي و اوهام شاعران انداخت  
  

  بگو بحافظ جبري خرابي غزلت
  

  نه قسمت ازلت در مي مغان انداخت  
  

  كسي چو برقعي آگه نشد زيان تو را
  

  شكسته وهم تو را و بخاكدان انداخت  
  
  حافظ -54

  شكفته شد گل همراه گشت بلبل مست
  

  صالي سر خوشي اي صوفيان باده پرست  
  

                                                           

 امرُدان جمع امرد = پسران تازه بالغ. -1



    

  حافظ شكن      140 
    

  شكوه آصفي و اسب باد و منطق طير
  

  بباد رفت وزان خواجه هيچ طرف نبست  
  

ضمير و خوش  يست مرنجان و ن  بهست
  ميباش 

  

  كه نيستي است سرانجام هر كمال كه هست  
  

  زبان كلك تو حافظ چه شكر آن گويد
  

  برند دست بدست كه تحفة سخنت مي  
  

  حافظ شكن -54

ببين كه شاعر ما مست گشت و باده 
  پرست

  

  صالي وهم زد ايجاهالن ز مرشد پست  
  

  درين غزل شده عاشق بĤصف دوران
  

  آنكه برحم آورد دلش را گفتبراي 

كه هرچه سيم و زرت هست ده بشاعر   
  مست

  
كه نيستي است سر انجام هر كمال كه 

  هست
  شكوه آصفي و اسب باد و جاه و جالل

  
  همه بباد رود گر كه خواجه طرف نبست  

  
  زبان مدح و ملق را تو حافظ صوفي

  
دست   خودت نه  بشرق و غرب رساندي  

  بدست
  

  همچو شاعر صوفيمباف برقعيا 
  

  ببين كه رندي و چاالكيش بخاك نشست  
  
  حافظ -55



    

  141  حافظ شكن
  

  عاشقي را كه چنين بادة شبگير دهند
  

  كافر عشق بود گر نشود باده پرست  
  

  برو اي زاهد و بر درد كشان خورده مگير
  

  كه ندادند بما تحفه جز اين روز الَست  
  

  آنچه او ريخت به پيمانة ما نوشيديم
  

  ت و اگر از بادة مستاگر از خمر بهش  
  

  خندة جام مي و زلف گره گر نگار
  

  اي بسا توبه كه چون توبة حافظ بشكست  
  

  
  

  حافظ شكن -55

  باز شاعر بر زبان آمده آنديو پرست
  

  عار و كند خود را پست حيا گشته و بي بي  
  

  عاشقي را بنموده است شعار و صنعت
  

  كافر عشق شده فاسق و هم باده پرست  
  

  طعن بزاهد كه برو خورده مگير زده او
  

  كه ندادند بما تحفه جز اين روز الست  
  

  تحفة روز الست تو اگر جام مي است
  

  هيچ كس خورده نگيرد بتو اي شاعر مست  
  

ليك اين تهمت جبر است نه از حكمت 
  عدل

  

  مذهب عدل بروز ازل افعال بنست  
  

  اي او كجا ريخت به پيمانه تو خود ريخته
  

  مر بهشتي كه نه مستي ز ويستاو دهد خ  
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  آنكه انگور بر آورد زر ز باده بساخت
  

  آنكه آن كرد همان هم بشود هرزة پست  
  

  مثلي داد مت و فهم كن و پند بگير
  

گر تو را فهم بسر هست همين قدر بس   
  است

  
  حافظ -56

  در عشق خانقاه و خرابات فرق نيست
  

  هر جا كه هست پرتو روي حبيب هست  
  

  دهند كه كار صومعه را جلوه مي آنجا
  

  ناقوس دير راهب و نام صليب هست  
  

  عاشق كه شد يار بحالش نظر نكرد
  

  اي خواجه درد نيست وگرنه طبيب هست  
  

  فرياد حافظ اين همه آخر بهرزه نيست
  

  هم قصة غريب و حديثي عجيب هست  
  

  حافظ شكن -56

  در شعر تو خوش آمد اهل صليب هست
  

  گر و هر نا نجيب هستترويج هر ستم  
  

  دهند اهل صليب شعر تو را نشر مي
  

  بهر سياستي است نه امر اديب هست  
  

  دهد اشعار تو رواج خرافات مي
  

  دامي است بهر صيد نه امر غريب هست  
  

  در شرك خانقاه و خرابات فرق نيست
  

  هر جا كه هست پرتو يك نا نجيب هست  
  

  قصد تو از حبيب بپير مهيب هست  حقرا كه زلف و رخ نبود خط و خال 
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  تنيس
  

  

  آنجا شراب و رقص و غنا هست بلكه هم
  

  ناقوس دير راهب و نام صليب هست  
  

  گر حق بود حبيب تو بگذر از اين همه
  

  در مسجدان دراي كه نام حبيب هست  
  

  طالب كه شد بحق كه بحالش نظر نكرد
  

  طالب كم است ورنه خدايش مجيب هست  
  

  خرافات صوفيان زينهار نشنوي تو
  

  كانجا مريض بيحد و يك ناطبيب هست  
  

  فرياد شاعران همه جز الف و هرزه نيست
  

  ني قصة غريب نه امري عجيب هست  
  

  امر غريب عشق به پير است و ذكر پير
  

  رقص و غنا و نغمه و صدها فريب هست  
  

  آنجا كه تار و زمزمة خانقاه شد
  

  پيرش مجوس يا كه ز گبرش نصيب هست  
  
  حافظ -57

  حسنت باتفاق مالحت جهان گرفت
  

  توان گرفت آري باتفاق جهان مي  
  

  زاين آتش نهفته كه در سينة من است
  

  ايست كه در آسمان گرفت خورشيد شعله  
  

  حافظ چه آب لطف ز نظم تو ميچكد
  

  حاسد چگونه نكته تواند بر آن گرفت  
  

  حافظ شكن -57
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  عقلت باتفاق ديانت جنان گرفت
  

  توان گرفت باتفاق جنان ميآري   
  

  هر كس كه علم را بعمل در ميان گرفت
  

  مقصود خويش در بر و آغوش جان گرفت  
  

  هر عاقلي كه برگ گل و نسترن بديد
  

  حمد خدا و شكر ورا بر زبان گرفت  
  

  ايست در برگ گل ز قدرت بيچون نشانه
  

  هر كس بديد ترك مي ارغوان گرفت  
  

بشاخه كس كه گل بچشم بصيرت  آن
  ديد

  

  ترك هوا نمود و ز ايمان نشان گرفت  
  

  اما هوا پرست كه دنبال نفس شد
  

  دائم نظر بحسن رخ اين و آن گرفت  
  

  گفتار خود ز حسن و مالحت تمام كرد
  

  دين را بداد و عشق رخ دلبران گرفت  
  

  هاي عشق بديوان الف او از شعله
  

  ايست كه در آسمان گرفت خورشيد شعله  
  

  ف حافظ و اين شعر پر جزافبنگر بال
  

  و آن احمقي نگر كه وي از عارفان گرفت  
  

  عرفان اگر كه اين بود اي آفرين بر او
  

  كز عارفان كنار و بصد آشيان گرفت  
  

حافظ چو الف و كذب ز نظم تو ظاهر 
  است

  

  نقاد علم نكته تواند بر آن گرفت  
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  عرفان صوفيان جز از اين نيست برقعي
  

  و وهم خود از ناكسان گرفتكفر و گزاف   
  
  حافظ -58

  ساقي بيا كه يار ز رخ پرده بر گرفت
  

  كار چراغ خلوتيان باز در گرفت  
  

  آن عشوه داد عشق كه مفتي ز ره برفت
  

وان لطف كرد دوست كه دشمن حذر   
  گرفت

  
  بار غمي كه خاطر ما خسته كرده بود

  
  عيسي دمي خدا بفرستاد و بر گرفت  

  
  خن ز كه آموختي كه يارحافظ تو اين س

  
  تعويذ كرد شعر تو را و بزر گرفت  

  
  حافظ شكن -58

  شاعر برو كه باز جنون تو در گرفت
  

  اهل هوا ز نظم تو جان دگر گرفت  
  

  اي زاندلبري كه چهرة زيباش گفته
  

  هر پير قد خميده جواني ز سر گرفت  
  

  ها كه ياد نمودي ز عشق وي آن عشوه
  

  را عين شر گرفتهر كس شنيد فكر تو   
  

  عيسي دمي كه ساختي از وهم خويشتن
  

  ترسا نمود  توبه ز دين و حذر گرفت  
  

  از بس ز پستة لب شيرين دل فريب
  

  كردي بيان كه شعله شهوت بدر گرفت  
  

  هر مستبد شنيدي و قبرت بزر گرفت    اي از بس كه مدح شاه و وزيران نموده
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  اند بر اسكناس قبر تو را نقش داده 

  
  مستعمري نگر كه ز قبرت ثمر گرفت  

  
  از پير و مغ تو اين سخن آموختي كه يار

  
  تعويذ كرده مهره خر را ببر گرفت  

  
  حافظ -59

  ديدي كه يار جز سر جور و ستم نداشت
  

  بشكست عهد و از غم ما هيچ غم نداشت  
  

  بر من جفا ز بخت من آمد و گرنه يار
  

  حاشا كه رسم لطف طريق كرم نداشت  
  

  حافظا ببر تو كوي فصاحت كه مدعي
  

  هيچش خبر نبود و خبر نيز هم نداشت  
  

  حافظ شكن -59

  ديدي كه يار اين شعرا جز ستم نداشت
  

  ديدي كه يار عارفتان هيچ غم نداشت  
  

  ديدي كه يار اين شعرا غير حق بود
  

  غير حق است آنكه حرم محترم نداشت  
  

  بخت بدت شده بد از تو و رنه حق
  

  ا شقي نكرد كه او جز كرم نداشتكسر  
  

  شاعر مخور تو باده و از محتسب مترس
  

  لعنت نما مجوس و مگو جام جم نداشت  
  

  هر شاعري كه ره بحريم شهان نبرد
  

  رزقي حالل خورد و طمع بر درم نداشت  
  

  حافظ گر اين نداشت هنر نيز هم نداشت    اف بر چنين فصاحت پر الف شاعران
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  حافظ -60

  ريست كه سوداي بتان دين منستروزگا
  

  غم اين كار نشاط دل غمگين منست  
  

  ديدن روي تو را ديدة جان بين بايد
  

  اين كجا مرتبة چشم جهان بين منست  
  

  تا مرا عشق تو تعليم سخن گفتن كرد
  

  خلق را ورد زبان مدحت و تحسين منست  
  

  دولت فقر خدايا بمن ارزاني دار
  

  مكين منستكين كرامت سبب حشمت و ت  
  

شحنه شناس اين عظمت گو  واعظ 
  مفروش

  

  زانكه منزلگه سلطان دل مسكين منست  
  

  حافظ شكن -60

  ز بتان دين منست 1روزگاريست تبرّا
  

  دوري از بت سبب عزت و تمكين منست  
  

  ديدن روي و رخ پير بصوفي دين شد
  

كفر و شركش نظر و چشم جهان بين   
  منست

  
بدين كار طعن  شعر صوفي كه همي 

  ويست
  

  دفع آن از دل و جان همت و آئين منست  
  

  شعرهاي تو پر از طعنه بهم دين منست    تا تو را عشق تو تعليم سخن گفتن كرد
                                                           

 بيزاري. -1
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  صوفيا فقر سيه روئي دارين تو شد

  
  نيازي و قناعت ره ديرين منست بي  

  
  شاعر شاه شناس اين عظمت گو مفروش

  
  ستصنعت و كار و هنر موجب تسكين من  

  
  گر كه منزلگه سلطان دل مسكين تو شد

  
  مورد لطف خدا اين دل مسكين منست  

  
حافظ از حشمت شاهان و بتان قصه 

  مخوان
  

  كاين چنين قصة تو صفحة ننگين منست  
  

هر كه تقوي و ورع داشت چنين گفت 
  مرا
  

  برقعي گفتة تو مورد تحسين منست  
  

  حافظ -61

  رواق منظر چشم من آشيانة تست
  

  رم نما و فرود آ كه خانه خانة تستك  
  

  بتن مقصرم از دولت مالزمتت
  

  ولي خالصة جان خاك آستانة تست  
  

  بلطف خال و خط از عارفان ربودي دل
  

  هاي عجب زير دام و دانة تست لطيفه  
  

  سرود مجلست اكنون فلك برقص آورد
  

  كه شعر حافظ شيرين سخن ترانة تست  
  

  حافظ شكن -62

  ز حرص و آز و طمع ديده در خزانة تست    مي شعر عاشقانة تستشها نگر كه ه
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  نه عارفست كه بر دام و دانه بازد دل

  
  بگويدي كه سرم زير دام و دانة تست  

  
  بتن مقصرم از طاعت خدا و رسول

  
  ز تنبلي دل من خاك آستانة تست  

  
  من آن نيم كه دهم دل بغير تو شاها

  
  ستكه هم خزانه بمهر تو و نشانة ت  

  
  فلك بلغو نرقصد براي مجلس شاه

  
  مگر كه پير برقصد كه هم ترانة تست  

  
  دلت بر حس شه و پير شاعرا تار است

  
  سرود مجلس شه بدترين فسانة تست  

  
  حافظ -62

يا رب اين شمع دل افروز ز كاشانة 
  كيست

  

  جان ما سوخت بپرسيد كه جانانة كيست  
  

  تحاليا خانه بر انداز دل و دين من اس
  

  تا در آغوش كه ميخسبد و همخانة كيست  
  

  دهد هر كسش افسوني و معلوم نشد مي
  

  كه دل نازك او مايل افسانة كيست  
  

  حافظ شكن -62

  يا رب اين شاعر ما عاشق و ديوانة كيست
  

  نظر خائن او باز بكاشانة كيست  
  

  كه بود خانه بر انداز دل و ايمانش
  

نة خوابد و همخا كه در آغوش كه مي  
  كيست
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  اين چنين شعر نگويد مگر آنفاسق پست

  
  ورنه با حق نتوان گفت كه از النة كيست  

  
  كار او چيست مگر صنعتي او را نبود

  
  كه دل نازك او مايل افسانة كيست  

  
  گويد مقصدش پير بود يا بشهي مي

  
  در يكتاي كه و گوهر يك دانة كيست  

  
  اين چنين شاعر بيعار نه مؤمن باشد

  
  زاهد عرفان نبود روي به بتخانة كيست  

  
  برقعي! بين چه مريدان سفيهي دارد

  
  چارة حمق و سفاهت ز دواخانة كيست  

  
  

  حافظ -63

كناره  بحريست بحر عشق كه هيچش
  نيست

  

  آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست  
  

  آن دم كه دل بعشق دهي خوش دمي بود
  

  در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست  
  

  ما را ز منع عقل مترسان و مي بيار
  

  كان شحنه در واليت ما هيچ كاره نيست  
  

  فرصت شمر طريقة رندي كه اين نشان
  

  چون راه گنج بر همه كس آشكاره نيست  
  

  كشد از چشم خود بپرس كه ما را كه مي
  

  جانا گناه طالع و جرم ستاره نيست  
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  حافظ شكن -63

ه چيزيش چار درديست درد عشق كه 
  نيست

  

  جز پيروي عقل كه فضلش شماره نيست  
  

  آن ره كه با خرد بروي خوشرهي بود
  

  در شور عقل با دگري استشاره نيست  
  

  ما را ز منع عقل بترسان مگو ز مي
  

  سلطان عقل در سر ما هيچ كاره نيست  
  

  فرصت شمر بچشم عقل برو در ره كمال
  

  كسب كمال بر همه كس آشكاره نيست  
  

  د بترس كه لغزاندت بزوراز نفس ب
  

  جانا گناه ماه رخ و ماه پاره نيست  
  

  جانا ز شعر الف مكن عمر خود تلف
  

  از عمر بهره گير كه عمرت دوباره نيست  
  

  اي برقعي تو خدعة شاعر نگر كه من
  

  ام كه خدعة او را شماره نيست افسرده  
  
  حافظ -64

  خيال روي تو در هر طريق همره ما است
  

  تو پيوند جان آگه ما است نسيم موي  
  

  برغم مدعياني كه منع عشق كنند
  

  جمال چهرة تو حجت موجه ما است  
  

  بحاجب در خلوتسراي خويش بگو
  

  نشينان خاك درگه ما است فالن ز گوشه  
  

روي چون مه ما   كه سالها است كه مشتاق    اگر بسالي حافظ دري زند بگشاي
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  است  
  

  حافظ شكن -64

  مزاحم ره ما است خيال فاسد شاعر
  

  تمام دفتر او حجت موجه ما است  
  

  برغم مدعياني كه مدح عشق كنند
  

  عيوب و قدح ز عشقت بچشم آگه ما است  
  

  گويد ببين كه زشتي اشعار عشق مي
  

  كه عاشقان همه در راه نفس همره ما است  
  

  اگر بالف و گزاف تو شعر ما نرسد
  

  براي ترس خدا و زبان كوته ما است  
  

  بحاجب در خلوتسراي شه گفتم
  

  جواب داد كه هر روز كلب درگه ما است  
  

  ز حرص و آز و ملق برقعي! نداني تو
  

سالها است كه حافظ براه چون چه ما  چه   
  است

  
  حافظ -65

  مردم ديدة ما جز برخت ناظر نيست
  

  دل سر گشتة ما غير تو را ذاكر نيست  
  

  عاشق مفلس اگر قلب دلش كرد نثار
  

  نش عيب كه بر نقد روان قادر نيستمُك  
  

  از روان بخشي عيسي نزنم پيش تو دم
  

  زانكه در روح فزائي چو لبت ماهر نيست  
  

  حافظ شكن -65
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  ديدة شاعر ما جز بطمع ناظر نيست
  

  دل شيدائي او بهر خدا ذاكر نيست  
  

  شغل او هست طواف حرم شاه و وزير
  

  بمي و باده شد آلوده دگر طاهر نيست  
  

  دامي از عشق نهاده بره شاه و وزير
  

  ز ره خدعه بگويد كه دلم طائر نيست  
  

شده يك عاشق مفلس دل خود كرده 
  نثار
  

  يعني اين عاشق شه بذل دگر قادر نيست  
  

  از روان بخشي عيسي و خدا دم نزند
  

  زانكه حق بر دهن و بر دل آن شاعر نيست  
  

  سر پيوند شهان ني بدل حافظ و بس
  

  مدح و ملق هم دگري ماهر نيست ليك در  
  

  برقعي هر كه ز حق غافل و بيكار بماند
  

  بپريشاني و بيچارگيش آخر نيست  
  
  حافظ -66

  ساقي بيار باده كه ماه صيام رفت
  

  در ده قدح كه موسم ناموس و نام رفت  
  

  زاهد غرور داشت سالمت نبرد راه
  

  رند از ره نياز بدار السالم رفت  
  

چند توان سوخت همچو  در تاب توبه 
  عمود

  

  مي ده كه عمر بر سر سوداي خام رفت  
  

  قلب سياه بود از آن در حرام رفت    نقد دلي كه بود مرا صرف باده شد
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  حافظ شكن -66

  شاعر مگو ز باده كه ناموس و نام رفت
  

  و صيام رفت ���$�بيهوده عمر ني   
  

  زاهد ز زيركي بره كردگار رفت
  

  دار السالم رفتب 1از خانة غرور  
  

  وقت عزيز رفت بيا تا قضا كنيم
  

  جهت سر سوداي خام رفت عمري كه بي  
  

  هشيار كن مرا كه در آيم ز بيخودي
  

  تا بنگرم چه بر سر من صبح و شام رفت  
  

  هاي مرده را ز مواعظ حيات ده دل
  

  بر گو عوام را كه بيامد عوام رفت  
  

  آن دل كه باخت هستي خود را ببادة
  

  بش سياه گشته و مالش بوام رفتقل  
  

  كوش تا بتوبه رساني وجود خود مي
  

  كافر بگفت توبه ز سوداي خام رفت  
  

  رند از نفاق هم بخدا هم به پير خود
  

  گفتي دروغ تا بعذاب مدام رفت  
  

  حافظ مگو بطعن دلم صرف باده شد
  

  قلبت سياه بود از آن در حرام رفت  
  

  حقاي برقعي تمسخر او بين بحكم 
  

  هر كس چنين نمود عذابش بكام رفت  
  

                                                           

 باشد كه جاي غرور است. خانة غرور كنايه از دنيا مي -1
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  حافظ -67

و بچشمم سالي   رفت  برون هفته   اين ماهم 
  است 

  

مشكل   كه چه  هجران تو چه داني حال   
  است حالي  

  
  اي كه انگشت نمائي بكرم در همه شهر

  
  وه كه در كار غريبان عجبت اهمالي است  

  
  بعد ازينم نبود شائبه در جوهر فرد

  
هان تو بدين نكته خوش استداللي كه د  

  است
  

  حافظ شكن -67

  شاعرا شاهت اگر رفت و كم اقبالي است
  

مدح خودرا برسان زود كه جيبت خالي   
  است

  
ليك در مدح خود اسراف مكن الف 

  مزن
  

بين كه از الف خودت ماه بچشمت   
  ساليست

  
  بين بافراط گزافش كه چه مهمل بافست

  
خوش احوالي عارف  تا نگوئي كه عجب   

  است
  

  بعد از اينش نبود شائبه در جوهر فرد
  

دهان شهش اين نكته خوش استدالل  كه   
  است

  
  اين همه ياوه سرائيست نه عرفان باشد

  
اين سفاهست بودي اي ساده نه شيدا حالي   

  است
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  شاه انگشت نما شد بكرم در همه شهر

  
  ليك از عدل نگفتي عجبت اهمالي است  

  
  داند را برقعيت مي كوه اندوه تو

  
  شاعرا ني بدلت امن و نه جيبت مالي است  

  
  حافظ -68

� Y>N� كه درِ ميكده باز است  
  

  زانرو كه مرا بر در او روي نياز است  
  

  ها همه در جوش و خروشند و ليكن خم
  

نه مجاز   وان مي كه در آنجا است حقيقت  
  است

  
  در كعبة كوي تو هر آن كس كه بيايد

  
  بلة ابروي تو در عين نماز استاز ق  

  
  حافظ شكن -68

  بدبختي از آن شد كه در ميكده باز است
  

  اي ديو تو را بر در آن گو چه نياز است  
  

صد لعن بر آن مست و برآن جام و بر آن 
  مي
  

  كز وي همة جوش و خروشت بدراز است  
  

  گفتي تو بديوان خود اي شاعر بيعار
  

ت نه مجاز آن مي كه در آنجا است حقيق  
  است

  
  خواننده شعر تو نفهميده بگويد

  
  آن جذبة عشقست و واليت كه مجاز است  
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  تأويل چنين زور بود يا كه لجاجت
  

  يا مستي و خودخواهي و رندي ز آز است  
  

  چون كاسه كه معيوب شود داغتر از آش
  

  1قيمت و ني قابل غاز است ارزش و بي بي  
  

  ويدچون شاعر ميخانه كه با پير بگ
  

  از قبلة ابروت مرا عين نماز است  
  

  بر باطن اين الف نگر تا كه بفهمي
  

  كو اهل حقيقت نبود اهل مجاز است  
  

  آن پير كه باشد كه بود شرك مرامش
  

  كز بهر تو ديدار رخش شرك نواز است  
  

  هان برقعيا نشر چنين شرك ز شاعر
  

  كوچك نبود موجب هر سوز و گداز است  
  
  حافظ -69

مر بهشت است بريزيد كه گر خ
  بيدوست

  

  هر شربت عذبم كه دهي عين عذابست  
  

  در كنج دماغم مطَلب جاي نصيحت
  

  كاين گوشه پر از زمزمة چنگ و ربابست  
  

حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظر 
  باز
  

  بس طور عجب الزم ايام شبابست  
  

  
  حافظ شكن -69

                                                           

 ني قابل غاز است = به يك غاز و پشيزي نمي ارزد. -1
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  بر شاعر بيفكر چه پرواي عذابست
  

  ردي پند همان نقش بر آبستبر بيخ  
  

  توهين تمسخر كند از جنت و طوبي
  

  گويد كه بهشت ابدم عين عذابست  
  

  بي پير ببين خمر بهشتيش عذابست
  

  الفست و يا حمق گر از اهل كتابست  
  

  در كنج دماغش نبود جاي نصيحت
  

  كان گوشه پر از زمزمة چنگ و ربابست  
  

  در دورة ما نيز شده رسم اجانب
  

  رقص و صدائي كه بتسخير حسابستهر   
  

هر كس كه شدي تيره و خود باخت 
  باواز

  

  ني پند ورا لذت و ني فكر عقابست  
  

  افسوس كه يك شاعر ديندار نكوشيد
  

  تا محو كند هر چه بديوان خرابست  
  

  حافظ چو بود عاشق و هم رند و نظر باز
  

  ميدان بيقين آخرتش عين عذابست  
  

  حال جوانيافسوس خورد برقعي از 
  

  كوگول ز شاعرخورد و مست شبابست  
  
  حافظ -70

  در دير مغان آمد يارم قدحي در دست
  

مستش   مست از مي و ميخواران از نرگس  
  مست

  
  وز قد بلند او باالي صنوبر پست    در نعل سمند او شكل مه نو پيدا
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  گر غاليه خوشبو شد در گيسوي او پيچيد

  
روي او كمانكش گشت در اب ور وسمه  

  پيداست
  

  حافظ شكن -70

  چون دير مغان باشد جاي مردمان پست
  

  جز ديو نشد وارد ديدار نشد جز مست  
  

  يارش بودي مرشد يا لوطي ميخانه
  

  بل شاه بود مقصود زان يار قدح در دست  
  

  در نعل سمند شه شكل مه نو نبود
  

  تحقير مكن مه را از بهر شه سرمست  
  

ن ز دلت ها ايما زينگونه جسارت
  برخاست

  

  مستي و نظر بازي بر دامن تو بنشست  
  

  پير و مي و ميخانه از شعر بجا مانده
  

  شاعر كُنَدي زنده هر چيز كه آن جرمست  
  

  هر زشت و ركيكي را از غاليه و وسمه
  

  زيور كند و زيبا باال ببرد هر پست  
  

  بين الف و تملق را از عارف شيرازي
  

  كه بدو پيوست از وي نخوري بازي و ز هر  
  

  كذب اين همه واغوثا از حمق بسي مردم
  

  گويند چو او نبود عارف بجهان در بست  
  

  هان برقعيا كن خوار هر شاعر بد گفتار
  

  هر چند نشد بيدار هر كس ز هوا بر بست  
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  حافظ -71

  چه لطف بود كه ناگاه رشحة قلمت
  

  حقوق خدمت ما عرضه كرد بر كرمت  
  

  شود مگر وقتيز حال ما دلت آگه 
  

  كه الله بر دمد از خاك تشنگان غمت  
  

  اي درياب روان تشنة ما را بجرعه
  

  دهند زالل خضر ز جام جمت چو مي  
  

  حافظ شكن -71

  شها توقع شاعر از رشحة قلمت
  

  همين بود كه تو سيرش كني هم از كرمت  
  

نه عدل و داد بخواهد ز تو نه مذهب و 
  دين

  

  د بيرقمتكه عيش و زندگي او مبا  
  

  كه گفت عاشق خود را تو از قلم انداز
  

  اش كن از درمت حوالة بده و زنده  
  

  بگو بمردم ايران كه گفت شاعر ما
  

  كه گر سرم برود بر ندارم از قدمت  
  

  بگو تملق و پستي و مفت خواري را
  

  دهد اين شعرا فدا شَومت رواج مي  
  

  چرند و الف و گزاف خيال شاعر بين
  

  ته منم خاك تشنگان غمتبشاه گف  
  

  شكن تو برقعيا حافظ ثنا خوان را
  

  دگر تشكر حق كن ز رشحة قلمت  
  
  حافظ -72
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  خم زلف تو دام كفر و دين است
  

  ز كارستان او يك شمه اين است  
  

  عجب علمي است علم هيئت عشق
  

  كه چرخ هشتمش هفتم زمين است  
  

  مشو حافظ ز كيد زلفش ايمن
  

  در بند دين استكه دل برد و كنون   
  

  حافظ شكن -72

  غم شاعر نه بر اسالم و دين است
  

  هميشه بهر زر اندر كمين است  
  

  گهي بافد ز شه گه عشق گويد
  

  حسابش با كرام الكاتبين است  
  

  گهي الفد ز خط و خال دلبر
  

  گهي شعرش بوصف نازنين است  
  

  گهي از قر بگويد گه ز غمزه
  

  گهي از نرگس آن مه جبين است  
  

  فقط چيزي كه نبود در خيالش
  

  حضور حق و رب العالمين است  
  

  ز دام شاعران ايمن مباشيد
  

  كه دام شاعران يك شمه اين است  
  

  نه مثل عارفان از خود ببافيد
  

  نه چون شاعر كه صيدش آن و اين است  
  

  جفنگيات حافظ را تو بنگر
  

  كه در بافندگي ديوش قرين است  
  

  اگر عرفان بود حقا كه اين است    عرفانمعما را نگر درياب 
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  عجب كرده ز علم هيئت عشق

  
  كه چرخ هشتمش هفتم زمين است  

  
  نه علم است و نه هيئت دارد اين عشق

  
  كه ميل قهري نفس لعين است  

  
  نه چرخش هشت و ني هفتم زمين است

  
  جفنگ شاعران ما همين است  

  
  برو اي برقعي علم و هنر گير

  
  ان عشقم چنين استمگو عشقم چن  

  
  حافظ -73

  حال دل با تو گفتنم هوس است
  

  خبر دل شنفتنم هوس است  
  

  طمع خام بين كه قصة فاش
  

  از رقيبان نهفتنم هوس است  
  

  شب قدري چنين عزيز و شريف
  

  با تو تا روز خفتنم هوس است  
  

  وه كه دردانة چنين نازك
  

  در شب تار سفتنم هوس است  
  

  مدعيانهمچو حافظ برغم 
  

  شعر رندانه گفتنم هوس است  
  

  حافظ شكن -73

  الف شاعر شنفتنم هوس است
  

  رد او را نوشتنم هوس است  
  

  خار راه تو رفتنم هوس است    از براي خدا بنوك قلم
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  طمع خام بين جفنگش را

  
  از اديبان نهفتنم هوس است  

  
  هاي عرفاني هر شب از خدعه

  
  باز گفتن نه خفتنم هوس است  

  
  وه جواب مزخرف شاعر

  
  در شب تار سفتنم هوس است  

  
  شعر رندانة تو اي شاعر

  
  جمله ننگست و شستنم هوس است  

  
  برقعي ني چو حافظ و خيام

  
  شعر مردانه گفتنم هوس است  

  

   حرف ثاء

  حافظ -74

  دين و دل بردند و قصد جان كنند
  

  الغياث از جور خوبان الغياث  
  

  النخون ما خوردند اين كافر د
  

  اي مسلمانان چه درمان الغياث  
  

  حافظ شكن -74

  األمان از شعر و عرفان الغياث
  

  الغياث از عشق بافان الغياث  
  

  دين و آئين را نمودندي خراب
  

  نيست يك حقگو در ايران الغياث  
  

  نيست يك مصلح بدوران الغياث    غيرت و عفت برفت از مردمان
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  دين ما بردند اين المذهبان

  
  زدندي طعن ايمان الغياث بس  

  
  االمان اي صاحبان فضل و علم

  
  االمان از شعرسازن الغياث  

  
  هر زمان ديوان شعري منتشر

  
  شود بر ضد قرآن الغياث مي  

  
  از سبك مغزي شاعر مسلكان

  
  ام سوزان و گريان الغياث گشته  

  
  برقعي جهل و خرافات و چرند

  
  اين بشر را نيست پايان الغياث  

  

  جيمحرف 

  حافظ -75

  توئي كه بر سر خوبان عالمي چون تاج
  

  سزد اگر همة دلبران دهندت باج  
  

  لب تو خضر و دهان تو آب حيوانست
  

  قد تو سرو و ميان تو موي و گردن عاج  
  

  فتاده در سر حافظ هواي چون تو شهي
  

  كمينه ذرة خاك در تو بودي كاج  
  

  حافظ شكن -75

  ون تاجتوئي كه بر سر ديوان عالمي چ
  

  ها دهندت باج سزد اگر همه با خنده  
  

  توئي كه مستي و بيعاريت گرفته رواج    ز سر هوا و هوس را نيفكني بيرون
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  برفته مدح تو هر جا كه بوده شاه و وزير

  
  همه براي ثنا خواني تو داده خراج  

  
  ز حرص و آز و طمع شاعرا همي گوئي

  
  قد تو سرو و ميان تو موي و گردن عاج  

  
  فتاده در سر حافظ هواي چون تو شهي

  
  رسد مرض بعالج كه از عطاي زرت مي  

  
  تو الف بين عوض كار و صنعتي گويد

  
  كمينه ذرة خاك در تو بودي كاج  

  
  اي اي برقعي برنج و تعب چرا فتاده

  
  شود چون حاج كه بت پرست خيالي نمي  

  

   حرف حاء

  حافظ -76

  اگر بمذهب تو خون عاشق است مباح
  

  صالح ما همه آنست كان تو راست صالح  
  

  صالح و توبه و تقوي ز ما مجو حافظ
  

  ز رند و عاشق و مجنون كسي نيافت صالح  
  

  حافظ شكن -76

  بمذهب عرفا هر چه هست گشته مباح
  

چو مزد كند پي هر چه كيف و لذت و   
  1راح

  

                                                           

 راح = راحت (استراحت). -1
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براي سيل خرافات و كفر و الف و 
  گزاف

  

  ن مالحبنام عارف و صوفي شدند چو  
  

  اند بطعن  خدا و دين و خرد را گرفته
  

  1براي مسخره گويند فالقُ االصباح  
  

  ببين بحافظ صوفي كه خود چنين گويد
  

  ز رند و عاشق و مجنون كسي نيافت صالح  
  

  صالح و توبه و تقوي نجويد از تو كسي
  

  كه در طريقت صوفي كسي نجست اصالح  
  

  ولي تو رندي و عاشق ز بهر شيادي
  

  2مدام ورد زبان داري و كني الحاح  
  

  مگو ز مذهب عشاق برقعي سخن
  

  چرا كه مذهب عشاق نيست غير مباح  
  

  حرف خاء

  حافظ -77

  دل من در هواي روي فرخ
  

  بود آشفته همچون موي فرخ  
  

  بده ساقي شراب ارغواني
  

  بياد نرگس جادوي فرخ  
  

  فرخ بود ميل دل من سوي    اگر ميل دل هر كس بجائي است

                                                           

 سوره ي مباركة انعام مي باشد. 96 :صباح = بيرون آورنده ي صبح، اشاره به آيتاإل فالقُ -1
 الحاح = پافشاري و تأكيد.  -2



    

  167  حافظ شكن
  

    
  غالم همت آنم كه باشد

  
  چو حافظ چاكر هندوي فرخ  

  
  حافظ شكن -77

  بود عرفان حافظ روي فرخ
  

  دلش آشفته شد چون موي فرخ  
  

  سر و كاري بعقل و دين ندارد
  

  چو بر خوردار شد از روي فرخ  
  

  دانم مريدانش چه تأويل نمي
  

  كنند از نرگس جادوي فرخ  
  

  ندارد عفت و ايمان كه لرزد
  

  اگر بيند قد دلجوي فرخ  
  

  مخوان ديگر از اين ديوان باطل
  

  كه همراز است و همزانوي فرخ  
  

  بقوم لوط حافظ اقتدا كرد
  

  بود ميل دل او سوي فرخ  
  

  دوصد لعنت ز حق شد شامل آن
  

  كسي كو دمزند از بوي فرخ  
  

  نباشد اهل عرفان و حقيقت
  

  كسي شده بنده و هندوي فرخ  
  

  هشيار ميباش برو اي برقعي
  

  رها كن شاعرا ابروي فرخ  
  

   حرف د
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  حافظ -78

بيا كه ترك فلك خوان روزه غارت 
  كرد

  

  هالل عيد بدور قدح اشارت كرد  
  

  ثواب روزه و حج قبول آن كس برد
  

  كه خاك ميكدة عشق را زيارت كرد  
  

  بهاي بادة چون لعل چيست جواهر عقل
  

  بيا كه سود كسي كرد كاين تجارت كرد  
  

  فغان كه نرگس مخمور شيخ شهر امروز
  

  نظر بدرد كشان از سر حقارت كرد  
  

  حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
  

  اگر چه صنعت بسيار در عبارت كرد  
  

  حافظ شكن -78

  برو كه مستي تو هر چه بود غارت كرد
  

  هواي نفس تو بيعفتي اشارت كرد  
  

  ثواب عيد ببرد و ثواب روزه و حج
  

  و ز مي هر چه بود غارت كردنمود حبط   
  

  بباد داد همه طاعت و عبادت خود
  

  كسي كه ميكدة عشق را زيارت كرد  
  

  هر آنكه جوهر عقلش فروخت بر باده
  

  سفيه بود و ازين بيع بس خسارت كرد  
  

  مقام اصلي هر ناكسي خراباتست
  

  هزار لعن بر آن كس در آن تجارت كرد  
  

  خداش خير دهد آنكه اين عمارت كرد    مقام بندة حق گوشة مساجد و بس
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  كسي كه قبلة او ابروان پيران شد

  
  بجام باده و مي اوالً طهارت كرد  

  
  مشو ز ديده تو مشرك ازين نظر بازي

  
  كه ديده راه بدل و ز هوا امارت كرد  

  
  فغان كه ديدة مخمور صوفي و عارف

  
  بشيخ شهر نظر از سر حقارت كرد  

  
  نه از حافظ حديث عقل ز قرآن شنو

  
  اگر چه خدعه بسيار در عبارت كرد  

  
  اگر كه عشق به پير است رو ز حافظ گير

  
  كه هيچ كس نه چه او در ضرر مهارت كرد  

  
  و گر كه حب بحق است رو ز قرآن گير

  
  كه حافظ از ره كينه بحق جسارت كرد  

  
  حديث عشق ز حيدر رسيد رو بر خوان

  
  بخطبة صد و هشتش بĤن اشارت كرد  

  
  بگفت آن مرضي باشد از هوا و هوس

  
  كه عقل پاره كند چون هوا شرارت كرد  

  
  حديث عقلي شنو برقعي ز پيغمبر

  
  پذير گفتة او چون ز حق سفارت كرد  

  
  حافظ -79

  دست در حلقة آن زلف دوتا نتوان كرد
  

  تكيه بر عهد تو و باد صبا نتوان كرد  
  

  سرو باالي من آنگه كه در آيد بسماع
  

  ه محل جامة جان را كه قبا نتوان كردچ  
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  مشكل عشق نه در حوصلة دانش ما است
  

  حل اين نكته بدين فكر خطا نتوان كرد  
  

  بجز ابروي تو محراب دل حافظ كيست
  

  طاعت غير تو در مذهب ما نتوان كرد  
  

  شكن حافظ -79

  دست در دين خدا چون عرفا نتوان كرد
  

  ردطاعت غير خدا چون شعرا نتوان ك  
  

آنچه سعي است من اندر طلب حق 
  كردم

  

  آنقدر هست كه اسالم رها نتوان كرد  
  

  شاعرا لعن خدا هست بر الفاظ ركيك
  

  روز و شب عربده با دين بجفا نتوان كرد  
  

  حقه وخدعه و تزوير شما اي عرفا
  

  تا بحديست كه احصا بخدا نتوان كرد  
  

  فكر و گفتار شما آنقدر آلوده شده
  

  با سخن و پند و دعا نتوان كرددفع آن   
  

سروپا  آن بي  توكه محراب دلت ابروي
  است

  

  بجز از طاعت وي از چه خطا نتوان كرد  
  

يار در مذهب صوفي است همان پير 
  خسان

  

  سر و پا نتوان كرد نسبت يار بهر بي  
  

و  چونكه حق را نبود زلف دوتا يا خط 
  خال

  هر كه اين گفت ز عباد خدا نتوان كرد  
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چون شدتي از نفس و هوا و هوس  عشق 

  است 
  

  حل آن را بكف نفس و هوا نتوان كرد  
  

  تا زماني كه بود ابروي يارت قبله
  

  حافظا ذكر تو در مذهب ما نتوان كرد  
  

  برقعي باز نمودي شعرا را رسوا
  

  سر و پا نتوان كرد گرچه خود را اطراف بي  
  
  حافظ -80

  كردبسر جام جم آنگه نظر تواني 
  

  كه خاك ميكده كحل بصر تواني كرد  
  

  مباش بي مي و مطرب كه زير طاق سپهر
  

  بدين ترانه غم از دل بدر تواني كرد  
  

  گدائي در ميخانه طرفه اكسيريست
  

  گر اين عمل بكني خاك زر تواني كرد  
  

  بعزم مرحلة عشق پيش نه قدمي
  

  كه سودها كني ار اين سفر تواني كرد  
  

  شاهانه بشنوي حافظگر اين نصيحت 
  

  بشاهراه حقيقت گذر تواني كرد  
  

  حافظ شكن -80

  تو وهم جام جم آنگه بدر تواني كرد
  

  اگر ز باده تو صرف نظر تواني كرد  
  

  مباش با مي و مطرب كه در جهان دو در
  

  خطر تواني كرد بسا كه زندگي بي  
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  گدائي در ميخانه بدترين نكبت
  

  ي كردمباش احمق اگر ترك شر توان  
  

  نظير طرفة حافظ بود گدائي او
  

  گر اخذ حاجت خود از بشر تواني كرد  
  

  بخور زري كه تو خود يافتي و ياوه مگو
  

  ها و تملق حذر تواني كرد ز الف  
  

  تو خاك زر كن و با آن بساز بر شاهان
  

  طمع ميار كه خاكي بسر تواني كرد  
  

  منه قدم بره عشق و مستي اي عاقل
  

  رها اين شرر تواني كردبجد و جهد   
  

  بيا كه ترك شرور و خطا و كبر و غرور
  

  ز فيض دانش اهل بصر تواني كرد  
  

  تو كز طريقت خود دمزني و ميبافي
  

  كجا ز كوي شريعت خبر تواني كرد  
  

  غبار راه خدا الف شعر و عرفان است
  

  غبار ره بنشان تا گذر تواني كرد  
  

  ولي تو بهوا و هوس پي شعري 
  

  ع مدار كه كار دگر تواني كردطم  
  

  من اين نصيحت و افسانه نشنوم حافظ
  

  حقيقت تو همه بار خر تواني كرد  
  

  اگر ز وحي و خرد برقعي نشاني داشت
  

  بشاهراه حقيقت سفر تواني كرد  
  

  
  حافظ -81
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  كرد ها دل طلب جام جم از ما مي سال
  

  كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي  
  

ف كون و مكان بيرون گوهري كز صد
  بود
  

  كرد طلب از گم شدگان لب دريا مي  
  

  مشكل خويش بر پير مغان بردم دوش
  

  كرد كو بتأييد نظر حل معما مي  
  

  گفت آن يار كزو گشت سردار بلند
  

  كرد جرمش آن بود كه اسرار هويدا مي  
  

  كرد آنجا آن همه شعبدة عقل كه مي
  

  كرد سامري پيش عصا و يد و بيضا مي  
  

  فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد
  

  كرد ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي  
  

  بيدلي در همه احوال خدا با او بود
  

  كرد او نميديدش و از دور خدايا مي  
  

  حافظ شكن -81

  كرد ها بود كه ابليس تقال مي سال
  

  كرد بهر گمراهي ما ديدة خود وا مي  
  

  دآنچه در جام بود جمله ز اوهام بو
  

  كرد طالب پير بد و وهم تمنا مي  
  

  تا كند گيج بشر را و بتسخير كشد
  

  كرد طلب از دولتيان لب دريا مي  
  

كمك از گبر و يهود و مغ و ترسا 
  خواست مي

  كرد ها مي ياري از امت بيچارة بت  
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  تا كه خاموش كند نور حق راه هدي

  
  كرد سامري منتخب از امت موسي مي  

  
  حاصل بود كوشش بي سعيها كرد ولي

  
  كرد جستجو از كمك و يار مهنا مي  

  
  عاقبت چون نتوانست بر پير بشد

  
  كرد كو بتزوير و ريا حل معما مي  

  
ديدمش خرم و خندان و همي رقص 

  كنان
  

  كرد بدلش صورت آن پير تماشا مي  
  

گفتم اين پير بد انديش مگر جام جم 
  است

  

  كرد گفت او هر چه بخواهي ز خود انشا مي  
  

كفر و تزوير و ريا و حقه و هم خدعه و 
  مكر

  

  كرد هر چه هر كس كنند او يكسره تنها مي  
  

  آنكه اسرار رموزات همه كفر جهان
  

  كرد صفحة خاطر او جمله مهيا مي  
  

  همچو حالج كه از كفر سرِ دار بشد
  

  كرد جرمش آن بود كه اسرار هويدا مي  
  

  گرچه اسرار بگفت آنكه سردار بشد
  

  كرد ليك اسرار زناديق هويدا مي  
  

  حافظا سامري و آنكه سردار برفت
  

  كرد همه يك رشته و هر يك گرهي وا مي  
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  آن دو حقا كه بديدند جزاي خود را
  

  كرد حافظ از ياريشان و زر تقاضا مي  
  

  وحي شيطان تو چون باز مددها بنمود
  

  كرد هر كه شد پير چو آن يار قضايا مي  
  

  دس از بهر من و تو نبودفيض روح الق
  

  كرد هاي چه بيجا مي خواجه را بين كه غلط  
  

  با گر غره مشو خدعه مكن جاهل را
  

  كرد كي ديگرها بكنند آنچه مسيحا مي  
  

  از اگر تا بوقوع از فلكست تا بزمين
  

  كرد سر و پا دعوت عيسي مي ورنه هر بي  
  

  او نبي بود نبي را بود آن شيمه ز حق
  

  كرد ادة منصور كه اغوا ميني چو آن ز  
  

شعري كه چسان جلوه دهد   حمق
  سامريش

  

  كرد گويد او پيش عصا و يد و بيضا مي  
  

  دل و با دل و يا دور و دگر هم نزديك بي
  

  كرد اين خدا با همه شد هر كه خدايا مي  
  

  گويد سوادي تو نگر خدعه ببين مي بي
  

  كرد او نميديدش و از دور خدايا مي  
  

  مپسند  صوفي با دل كه خدا ميبرقعي 
  

  كرد او نه حق است باو ديو تجلي مي  
  
  حافظ -82

  كرد دوستان دختر رز توبه ز مستوري
  

  كرد شد بر محتسب و كار بدستوري  
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  آمد از پرده بمجلس عرقش پاك كنيد
  

  كرد تا نگويند حريفان كه چرا دوري   
  

مژدگاني بده اي دل كه دگر مطرب 
  عشق

  

  كرد  ه زد و چارة مخموريراه مستان  
  

  نه بهفت آب كه رنگش بصد آتش نرود
  

  كرد آنچه با خرقة زاهد مي انگوري   
  

  حافظ افتادگي از دست مده زانكه حسود
  

عرض و مال و دل و دين در سر مغروري   
  كرد

  
  

  حافظ شكن -82

  كرد  دوستان عقل دگر از شعرا دوري
  

  دكر زانكه شاعر ز خرد دوري و مهجوري   
  

  آمد از پردة عفت بدر و بافت بهم
  

  ره مستانه زد و توبه ز مستوري كرد  
  

  بهوا و هوس آميخت همه هستي خود
  

  كرد  طعنه بر زاهد و تعريف ز مخموري  
  

  قصد حافظ ز مي و باده بود آب نجس
  

  كرد خود بگفتي كه چها آن مي انگوري  
  

  حافظا خيز و مينداز خود ترا كه مريض
  

مال و دل و دين بر سر رنجوري عرض و   
  كرد

  
  كرد ليك حافظ همه جا الف ز مغروري     برقعي الف و گزاف شعرا شد ز غلو
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  حافظ -83

  صوفي نهاد دام و سر حقه باز كرد
  

  بنياد مكر با فلك حقه باز كرد  
  

  ساقي بيا كه شاهد رعناي صوفيان
  

  ديگر بجلوه آمد و آغاز ناز كرد  
  

  ندان كه در ازلحافظ مكن ماللت ر
  

  نياز كرد ما را خدا ز زهد و ريا بي  
  

  حافظ شكن -83

صوفي كه خدعه كار خود آن حقه باز 
  كرد

  

  بر خود نهاد نام حق و تاخت و تاز كرد  
  

  بودند صوفيان دو دسته خرابات و خانقاه
  

  هر يك بكينه با دگري خدعه ساز كرد  
  

  حافظ كه خويشرا از خراباتيان نمود
  

  خانقاه در كينه باز كرد بر ضد  
  

  خواست تا كه حيلة صوفي نهان كند مي
  

  ليكن بشعر خويش مرا سر افراز كرد  
  

  گفتا نهاد دام و سر حقه باز كرد
  

  بنياد مكر با فلك حقه باز كرد  
  

  گر متهم نمود فلك را بحقه ليك
  

  شاعر ز جهل مشت خودشرا چه باز كرد  
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  1هگويا نخوانده آية من يرغب عن سف
  

  گشته سفيه و شارب خود را دراز كرد  
  

  باري بدان كه شاهد رعناي صوفيان
  

  پير است آنكه سفره پر از حرص و آز كرد  
  

  چون ديد احمقان خرافي بدور خود
  

  آمد دگر بجلوه و آغازِ ناز كرد  
  

  بايد ز شر پير پناه خدا روند
  

  زيرا كه ادعاي چه طول و دراز كرد  
  

  ندي چه در مياندامي بنام عشق فك
  

  هر كس كه صيد كرد ورا اهل راز كرد  
  

  اي غافل ار بمحفل ايشان گذر كني
  

  غره مشو كه صوفي عاشق نماز كرد  
  

غره مشو كه صورت پيرش خداي 
  اوست

  

  هر چند او بجاي نمازش نياز كرد  
  

خواهي ز بلخ و خواه ز شيراز و روم و 
  زنگ

  

  خواهي وطن بمصر و عراق و حجاز كرد  
  

  چون اهل بدعتند و بود شركشان مرام
  

  گو اينكه او نماز كند يا پياز كرد  
  

  اي حافظ تو اهل خدعه و نيرنگ گشته
  

  نياز كرد شعر و غزل تو را از ازل بي  
  

  او هم چه ديگران عملي بر مجاز كرد    كني خود رندي و مالمت رندان چه مي
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  اي برقعي بحشر كه باطن كند بروز

  
  عري كه ريا بهر غاز كردبيچاره شا  

  
  حافظ -84

  سحر بلبل حكايت با صبا كرد
  

  كه عشق روي گل با ما چها كرد  
  

  وفا از خواجگان شهر با من
  

  كمال دولت و دين بوالوفا كرد  
  

  فروشان بشارت بر بكوي مي
  

  كه حافظ توبه از زهد و ريا كرد  
  

  حافظ شكن -84

  سحر اين دل شكايت با خدا كرد
  

  شاعران با ما چها كرد كه عشق  
  

  ز بس از رنگ و خط و خال گفتند
  

  جوانان را بمستي مبتال كرد  
  

  غالم همت آن مرد دينم
  

  كه دفع شر اين اهل هوا كرد  
  

  خوشش باد از الطاف الهي
  

  كه درد عشق را از دين جدا كرد  
  

  كه بيماري دل را عشق گويند
  

  بعقل و هوش بايد آن دوا كرد  
  

  شگي تسخير كردندز عاشق پي
  

  كه استعمار با ملت جفا كرد  
  

  كه مدح عشق آن عالم نما كرد    من از بيگانگان هرگز ننالم
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  گر از شاعر دوا جوئي جفا بود

  
  ور از عارف شفا جستي خطا كرد  

  
  چو حافظ از همه شاهان وفا ديد

  
  نمك خورد و نمكدان را رها كرد  

  
  بگفت از كس وفا با من نشد جز

  
  مال دولت و دين بوالوفا كردك  

  
  پس از عجب و گزاف و خدعه و الف

  
  بزد بر زهد طعن و خود نما كرد  

  
  فروشان بشارت بر بكوي مي

  
  كه حافظ پشت بر دين خدا كرد  

  
  حافظ -85

  كلك مشكين تو روزي كه ز ما ياد كند
  

  ببرد اجر دو صد بنده كه آزاد كند  
  

  و زهدشاه را به بود از طاعت صد ساله 
  

  قدر يك ساعت عمري كه در او داد كند  
  

  ره نبرديم بمقصود خود اندر شيراز
  

  خرم آن روز كه حافظ ره بغداد كند  
  

  حافظ شكن -85

  كلك ننگين تو وقتي ره بغداد كند
  

  اهل شيراز ز خود راحت و دلشاد كند  
  

  يا رب اندر دل آن خسرو بغداد انداز
  

  كندكه از درهم خود عارف ما شاد   
  

  عاشق درهم تو ناله و فرياد كند    حاليا عارف شيراز كند عشوة تو
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  خسروا شير دال بحر كفا از درهم

  
  حق مرادش بدهد هر كه ز من ياد كند  

  
از طاعت صد ساله و  گفت عارف كه به 

  زهد
  

  گر شه از لطف خرابي من آباد كند  
  

  ذات ناپاك كسان پاك شد از مدحت ما
  

  ر تا كه چه بيداد كندمدح شاعر بنگ  
  

  برقعي چون كه بشيراز ندادندش زر
  

  خرم آنروز كه حافظ ره بغداد كند  
  
  حافظ -86

واعظان كاين جلوه در محراب و منبر 
  كنند مي
  

روند آن كار ديگر  چون بخلوت مي  
  كنند مي
  

  دارند روز داوري گوئيا باور نمي
  

  كنند كاين همه قلب و دغل در كار داور مي  
  

  ندة پير خراباتم كه درويشان اوب
  

  كنند نيازي خاك برسر مي گنج را از بي  
  

  اي گداي خانقه باز آ كه در دير مغان
  

  كنند دهند آبي و دلها را توانگر مي مي  
  

  بر در ميخانة عشق اي ملك تسبيح گوي
  

  كنند كاندر آنجا طينت آدم مخمر مي  
  

آمد خروشي عقل  مي صبحدم از عرش 
  گفت

  كنند سيان گوئي كه شعر حافظ از بر ميقد  
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  حافظ شكن -86

عارفان كاين جلوه در اشعار و دفتر 
  كنند مي
  

  كنند حاش هللا گر كه خود يكذره باور مي  
  

  شيوة شاعر بود تدليس در الف و گزاف
  

  كنند با گزاف و الف خلقي را مسخر مي  
  

هر كس الفد ز عشق و هركسي بافد ز 
  خود

  

  كنند كنندش نام و رهبر مي عارف و شاعر  
  

  گه تمسخر از ديانت گاه تحقيري ز زهد
  

  كنند گاه انكار قيامت گاه كوثر مي  
  

  ها آرند در منطق ببزم مردمان جلوه
  

رسند آن كار ديگر  چون بخلوت مي  
  كنند مي
  

  با خضوع و مكر و خدعه با معماي بيان
  

  كنند در محافل خلق زا افسون و منتر مي  
  

عارف  عارف كه  واعظ شدي دشمن 
  جدكند

  

  كنند بهر منكر واعظان هم نهي منكر مي  
  

  مشكلت پرسيدم اي حافظ بگفتندي بگو
  

  كنند گر ريا بد پس چرا خود را با رياتر مي  
  

  زير و رو كردند با اشعار خود دين خداي
  

  كنند گوئيا اينان نه باور روز محشر مي  
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شان يارب اين بافندگان را بر خر خود
  نشان

  

كاين همه افكار زشت خويش زيور   
  كنند مي
  

  بندة پير خراباتند و جمله اشقياء
  

  كنند بر خيال گنج خاك كفش او سر مي  
  

  اي گداي خانقه باز آ كه در پيوست حق
  

  كنند دهندت نور ايمان و معطر مي مي  
  

  در ميان خانقاه و دير پيران مغان
  

  كنند ميدهندت آب تسخير و تو را خر  مي  
  

  نهند بار سنگين هر دمي پشت مريدان مي
  

  كنند بار ديگر باري از تزوير در بر مي  
  

  گفت شيطان بر در ميخانة دام آفرين
  

  كنند كاندر اينجا بهتر از من بار استر مي  
  

  آنكه تسبيح ملكرا بر در ميخانه برد
  

  كنند احمقند آنان كه نقل از او بمنبر مي  
  

شي عقل گويد اي آمدم از دين خرو
  جواد

  

  كنند عشق حافظ را شياطين خوب باور مي  
  

  حافظ -87

  مرا برندي و عشق آن فضول عيب كند
  

  كه اعتراض بر اسرار علم غيب كند  
  

  كمال صدق و محبت ببين نه نقص گناه
  

  هنر افتد نظر بعيب كند كه هر كه بي  
  

  ما عبير جيب كندكه خاك ميكدة     ز عطر حور بهشت آن زمان بر آيد بوي
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  چنان زند ره اسالم غمزة ساقي

  
  كه اجتناب ز صهبا مگر صهيب كند  

  
  كليد گنج سعادت قبول اهل دل است

  
  مباد كس كه در اين نكته شك و ريب كند  

  
  شبان وادي ايمن گهي رسد بمراد

  
  كه چند سال بجان خدمت شعيب كند  

  
  حافظ شكن -87

  كند تو را برندي و عشق آن جليل عيب
  

  كه چون تو دره حق هر كليل ريب كند  
  

  نه اعتراض بر اسرار علم غيب بود
  

  بعلم غيب دروغ تو نقص و عيب كند  
  

كمال صدق و محبت چه سود در ره 
  شرك 

  

  هر آنكه با هنر افتد ز شرك عيب كند  
  

نداشت عطر بهشت آنكه خاك ميكده 
  رفت

  

  كه بوي گند نفاق است و او بجيب كند  
  

  غمزة ساقي بنزد ما باد است هزار
  

  اگر چه رانده ز اسالم چون صهيب كند  
  

  كليد گنج سعادت فرار از صوفي است
  

  مباد كس كه درين نكته شك و ريب كند  
  

  شبان وادي ايمن از آن نشد بمراد
  

  كه چند سال بجان خدمت شعيب كند  
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  شعيب كمتر از او بود او اولوالعزم است
  

  الم از تو عيب كندزبان ببند كه هر ع  
  
  حافظ -88

آن كيست كز روي كرم با من فاداري 
  كند

  

بر جاي بد كاري من يك دم نكو كاري   
  كند

  
است  تندخو از عشق نشنيده  پشمينه پوش 

  بو
  

  از مستيش رمزي بگو تا ترك هشياري كند  
  

  مشكل بود ياري نشان  بي گداي   من چون 
  چنان

  

  د بازاري كندسلطان كجا عيش نهان با رن  
  

خواهم  عدد از بخت مي شد لشكر غم بي
  مدد

  

تا فخر دين عبدالصمد باشد كه غمخواري   
  كند

  
  حافظ شكن -88

غمخواري   كرم با بنده  آن كيست كز روي
  كند

  

  بر دفع شاعر مسلكان با بنده همكاري كند  
  

  اول بتأييد خرد فكر مرا با جان خرد
  

  داري كنداز شعر ديوان آورد با من وفا  
  

  پشمينه پوشان را بگو ايجاهالن تندخو
  

  تا كي ز عشق و درد او هرگونه طراري كند  
  

  هشيار شو حق را بجو باشد كه دلداري كند    دلبر كه باشد اي عمو دين و خرد دادي باو
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  ام ام از عشق تا من بوده گفتي گره نگشوده

  
ام عقلت تو را ياري  حق گفت من فرموده  

  كند
  

ي بسلطان و شهان گوئيد آن اي تاك
  شاعران

  

  يارم چنين يارم چنان شايد كه او كاري كند  
  

و آز  پير از حرص  است  كه گرديده  حافظ 
  خود اسير

  

كاز هر وزير و هر اسير خواهد كه ديداري   
  كند

  
گويد كه درهم بيعدد از حرص خود 

  مدد خواهم 
  

تا آن وزير عبدالصمد باشد كه غمخواري   
  كند

  
بين برقعي نيرنگ او ديگر مخوان از هنگ 

  او
  

  ننگين بود شبرنگ او بسيار عياري كند  
  

  حافظ -89

  دلبر برفت و دلشدگان را خبر نكرد
  

  ياد حريف شهر و رفيق سفر نكرد  
  

  گفتم مگر بگريه دلش مهربان كنم
  

  1چون سخت بود در دل سنگش اثر نكرد  
  

  1نشنيد كس كه از سر رغبت زبر نكرد  حافظ حديث نغز تو از بسكه دلكش 
                                                           

ر ديوان حافظ با تصحيح و مقدمه محمد بهشتي مصرع دوم اين بيت چنين آمده است: در سنگ خاره د -1
 قطرة باران اثر نكرد. 
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  است
  

  

  حافظ شكن -89

  شاعر كه ياد دلبر دين بر ز سر نكرد
  

  خوفي ز حق نبودش و از حق حذر نكرد  
  

  يا شرع ما بعشق و جنون ارزشي نداد
  

  يا او بشاهراه ديانت گذر نكرد  
  

  دين جامع است و راهنما بهر شاعران
  

  او از غرور خويش گذر بر خبر نكرد  
  

  گفتم مگر بعقل و بدين دعوتش كنم
  

  چون مست بود در دل مستش اثر نكرد  
  

  هر كس بديد نظم مرا گفت برقعي
  

  اي كه كسي اين هنر نكرد كاري تو كرده  
  

  شاعر مزن ز عشق دم و عاشقي گذار
  

  عاشق نظر بسود و زيان و ضرر نكرد  
  

حافظ فسون لغو تو از بس كه دلكش 
  است

  

  رغبت زبر نكرد هر كس شنيد از سر  
  

  اي برقعي بر راه خرد رو نه راه عشق
  

  عاقل نگشت عاشق و خود را هدر نكرد  
  
  حافظ -90

                                                                                                                                                      

 

  ، و در عوض بيت زير آمده است:اين بيت در ديوان حافظ به تصحيح محمد بهشتي وجود ندارد -1
 نگفت راز تو تا ترك سر نكرد كلك زبان بريده حافظ در انجمن                                با كس
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  شاهدان گر دلبري زينسان كنند
  

  زاهدانرا رخنه در ايمان كنند  
  

  عاشقان را بر سر خود حكم نيست
  

  هر چه فرمان تو باشد آن كنند  
  

  اي جوان سرو قد گوئي بزن
  

  قامتت چوگان كنند پيش از آن كز  
  

  يار ما چون گيرد آغاز سماع
  

  قدسيان بر عرش دست افشان كنند  
  

  سر مكش حافظ ز آه نيمه شب
  

  تا چو صبحت آئينه رخشان كنند  
  

  حافظ شكن -90

  شاهدان گر رخنه در ايمان كنند
  

  رخنه در ايمان آن پيران كنند  
  

  صوفيان را گر خرد بود و شعور
  

  وان كنندكي پرستش صورت دي  
  

  صورت مرشد بود معبودشان
  

  صورتي را خالق سبحان كنند  
  

  هر كجا عرفان صوفي شد پديد
  

  هاي تيره سرگردان كنند قلب  
  

  عاشقي باشد شعار صوفيان
  

  اين همه مستي ز نام آن كنند  
  

  چشمشان بر درهم شاهان بود
  

  وز فراقش گريه چون طوفان كنند  
  

  هاي خود طغيان كنند در جسارت    شاعران مست را چون دين نشد
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  بهر آواز شبهي حافظ بگفت

  
  قدسيان بر عرش دست افشان كنند  

  
  اي جوان با خرد بين عارفان

  
  بر فرشته افترا اينسان كنند  

  
  لب ببند اي عارف از گفت ركيك

  
  عرشيان كي رقص چون انسان كنند  

  
  گر زديده خون شود جاري رواست

  
  هذيان كنند در كجا دين را چنين  

  
  خرد اي امان از شاعران بي

  
  زاهدان را طعنه بر ايمان كنند  

  
  سر مكش اي برقعي از دين حق

  
  تا دلترا روشن و رخشان كنند  

  
  حافظ -91

  دال بسوز كه سوز تو كارها بكند
  

  نياز نيم شبي دفع صد بال بكند  
  

  عتاب يار پريچهره عاشقانه بكش
  

  بكند كه يك كرشمه تالفي صد جفا  
  

  طبيب عشق مسيحا دمست و مشفق ليك
  

  چه درد در تو نبيند كرا دوا بكند  
  

  ز ملك تا ملكوتش حجاب برگيرند
  

  هر آنكه خدمت جام جهان نما بكند  
  

  ز بخت خفته ملولم بود كه بيداري
  

  بوقت فاتحة صبح يك دعا بكند  
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  بسوخت حافظ و بوئي ز زلف يار نبرد
  

  صبا بكند مگر داللت اين دولتش  
  

  حافظ شكن -91

  نه هر كه سوخت دلش دفع هر بال بكند
  

  كه اعتقاد حقة تو كار هر دوا بكند  
  

  چه اعتقاد نباشد شود نماز نياز
  

  بلي نماز تو دفع صد بال بكند  
  

  نخرد خدا پرست عتاب و كرشمه مي 
  

  كه عشق يار پريچهره صد خطا بكند  
  

  طبيب عشق بود پير مست جادوگر
  

  و علم در تو نبيند هر ادعا بكندچ  
  

  ز ملك تا ملكوتش حجاب ز اوهام است
  

  هر آنكه خدمت جام جهان نما بكند  
  

  بجز حجاب نباشد طريقة پيران
  

  همان بس است كه با صوفيان جفا بكند  
  

بدان كه خوب و بد بخت با ارادة تو 
  است

  

  تو را اراده نباشد كه كارها بكند؟  
  

  ي ز معرفت نچشيدببافت حافظ و چيز
  

  چرا كه الف گزافي است از هوا بكند  
  
  حافظ -92

  گر ميفروش حاجت رندان روا كند
  

  ايزد گنه ببخشد و دفع بال كند  
  

  يا وصل دوست يا مي صافي دوا كند    ما را كه درد عشق و بالي خمار كشت
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  اجل نمرد مطرب بساز عود كه كس بي 

  
  كندوانكو نه اين ترانه سرايد خطا   

  
گر رنج پيشت آيد و گر راحت اي 

  حكيم
  

  نسبت مكن بغير كه اينها خدا كند  
  

و حافظ ز عشق  جان رفت در سر مي 
  سوخت

  

  عيسي دمي كجا است كه احياي ما كند  
  

  حافظ شكن -92

  گر مي فروش حاجت رندان روا كند
  

  ابليس را اطاعت و از خود رضا كند  
  

  ودآنرا كه درد غيرت و آئين بسر ب
  

  دوا كند  با دفع پير و ريختن مي  
  

  مطرب مزن بپرده كه غيرت ربوده شد
  

  وان كس كه اين ترانه سرايد خطا كند  
  

  ساقي بريز جام و مده باده تا هوس
  

  جنبش نياورد كه هوا برمال كند  
  

  حقا كه نعمت خداي بيايد ز هر طرف
  

  گر بنده حفظ عقل و امانت وفا كند  
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  كه بود از بشر بود هر رنج و نكبتي
  

  1نسبت مده بجبر كي اينها خدا كند  
  

  در ملتي كه عقل و ديانت قوي بود
  

  هر شاعر جهول فضولي چرا كند  
  

  حافظ بباخت عقل و ديانت بجام مي
  

  اي برقعي بنال كه شاعر چها كند  
  
  حافظ -93

  كنند داني كه چنگ و عود چه تقرير مي
  

  كنند پنهان خوريد باده كه تعزير مي  
  

  برند ناموس عشق و رونق عشاق مي
  

  كنند عيب جوان و سرزنش پير مي  
  

  جز قلب تيره هيچ نشد حاصل و هنوز
  

  كنند باطن در اين خيال كه اكسير مي  
  

  ما از برون در شده مغرور صد فريب
  

  كنند تا خود درون پرده چه تصوير مي  
  

خور كه شيخ و حافظ و مفتي و   مي
  محتسب

  

  كنند ك بنگري همه تزوير ميچون ني  
  

  حافظ شكن -93

  كنند دانم كه چنگ و عود چه تقرير مي
  

  كنند هر يك بضاربش اشارة تحذير مي  
  

                                                           

ي حافظ شكن نگاشته است: ... ديوان او (حافظ) مجموعه  همانگونه كه عالمه برقعي رحمه اهللا در مقدمه -1
ي قديم ... . و عالمه برقعي سعي دارد ضمن اشعار خود اين عقايد را نيز  ايست از عقايد جبريه و اشاعره

 نقد و رد نمايد.
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  گويند مطربا به پشيمانيت نگر
  

  كنند هان سوء عاقبت شكنجه و زنجير مي  
  

  حق بر زبان خصم شود عاقبت روان
  

  كنند گواهي حق گرفته و تكفير مي  
  

  ان نگر از حال چنگ و عوداقرار صوفي
  

  كنند پنهان خوريد باده كه تعزير مي  
  

گر باده باده نيست چه حاجت باختفا 
  است

  

  كنند تعزير را ببادة تخمير مي  
  

ايست مناسب بچنگ و  چون باده باده
  عود

  

  كنند پس چنگ عود او اشاره بتحذير مي  
  

  بريم ما كوس لهو و رونق خمار مي
  

  كنند چه تعبير ميبنگر كه زشت را ب  
  

  ور باده را طريق تصوف بود مراد
  

  كنند چون نيست حق بخفيه گلوگير مي  
  

اين عشق و عاشقي است سزاوار ذم و 
  عيب

  

  كنند گو عيب بر جوان و يا پير مي  
  

  پيران كه منع فاش كنند ار رموز دام
  

  كنند مكر و سياستي است كه تدبير مي  
  

  كارگر دام مختفي نبود كي شود ش
  

  كنند خانه مثل تو تسخير مي كي بي  
  

  كنند باطن در اين خيال كه اكسير مي    جز قلب تار تيره نشد حاصلت هنوز
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  اي گر صد هزار سال روي باز تيره

  
  كنند اي ز تو تغيير مي حاشا كه ذره  

  
  تو از برون در شده مغرور صد فريب

  
  كنند دل باختگان شعر تو تقصير مي  

  
  بخور كه گر نيك بنگري حافظ تو مي

  
  كنند پيران صوفيان همه تزوير مي  

  
  آن شيخ و مفتئي كه بتزوير ديديش

  
  كنند از عشق دمز نند و ره پير مي  

  اي برقعي بكوش كه اين غافالن مست
  

  كنند پندار خود حواله بتقدير مي  
  
  حافظ -94

  غالم نرگس مست تو تاجدارانند
  

  ندخراب باده و لعل تو هوشياران  
  

  بيا بميكده و چهره ارغواني كن
  

  مرو بصومعه كانجا سياهكارانند  
  

  نصيب ما است بهشت اي خدا شناس برو
  

  كه مستحق كرامت گناهكارانند  
  

  حافظ شكن -94

  روندگان راه خدا جمله هوشيارانند
  

  شمارانند خورندگان نعيمش كه بي  
  

  غالم نرگس مستند تابعان هوا
  

  م شرمسارانندخراب باده و مي قو  
  

  همه هوا پرست و زيانكار مي گسارانند    چه بستگان كمند نگار بسيارند
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  غزل سرائي و بافندگي اين شعرا

  
  براي درهم و دينار شهسوارانند  

  
  خالص شاعر از آن زلف تابدار مباد

  
  كه مبتال بسياهي سياهكارانند  

  
  ببين غرور ز شاعر مگو كه عرفانست

  
  ترس سوگوارانندخداشناس و خدا   

  
كند تمسخر و گويد نصيب ما است 

  بهشت
  

  بلي سزا بحماقت گناهكارانند  
  

  نصيب تُست جهنم برو مشو مغرور
  

  كه مستحق عذاب آن گنه شعارانند  
  

  ات سفيد شود مرو بميكده تا چهره
  

  مشو بصومعه كانجا خرابكارانند  
  

  بيا بمكتب ما برقعي كه در اينجا
  

  ينش دو صد هزارانندز اهل دانش و ب  
  

  
  حافظ -95

  از نظر بازي ما بيخبران حيرانند
  

  من چنينم كه نمودم دگر ايشان دانند  
  

  عاقالن نقطة پرگار وجودند ولي
  

  عشق داند كه در اين دائره سرگردانند  
  

  گان گر شوند آگه از انديشة ما مغبچه
  

  بعد از اين خرقة صوفي بگرد نستانند  
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  ديدة من تنها نيستجلوه گاه رخ او 
  

  گردانند ماه خورشيد همين آينه مي  
  

  عهد ما با لب شيرين دهنان بست خدا
  

  ما همه بنده و اين قوم خداوندانند  
  

  زاهد ار رندي حافظ نكند فهم چه باك
  

  ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند  
  

  حافظ شكن -95

  از نظر بازيت آگاه خردمندانند
  

  وفي همه مشرك خوانندو لذا عارف و ص  
  

  اين نظر گر كه بود صورت حق را منظور
  

  صورتي نيست خدا را كه ورا حق دانند  
  

  گان ور بود صورت پيران و يا مغبچه
  

  1همه دانند كه منظور شما غلمانند  
  

  عاقالن نقطة پر كار وجودند بلي
  

  عاشقان مست و در اين دائره سرگردانند  
  

  گان و مغبچه خاك بر فرق تو و عشق تو
  

  تو خودت بنده شدي باز تو را نستانند  
  

  گان كي خدا كرده تو را بندة اين مغبچه
  

  احمقانند تو را گر كه مسلمان دانند  
  

  چون كه تو با لب افسانه گران بستي عهد
  

  تو شدي بنده و آن قوم خداوندانند  
  

آري آري كه تصوف بجز اين راهش 
  نيست

  مگي عبدانندپير ربست و مريدان ه  
  

                                                           

 ها.غلمان = پسر بچه  -1
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  نيست در پير و مريدش بجز از الف زني

  
  الجرم جمله همه مستحق حرمانند  

  
  حافظ ار گفتة زاهد نكند فهم چه باك

  
  شاعران زهد نفهمند كه از عرفانند  

  
  تو كه از رندي خود دست ز قرآن شستي

  
  شاعري پيشه نمودي كه خرت رندانند  

  
  الجرم ديو شدي گر نبدي از اول

  
  من پيرو قرآن همة ديواننددش  

  
  برقعي خدعه همين است كه ديوي گويد

  
  ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند  

  
  

  حافظ -96

  نقدها را بود آيا كه عياري گيرند
  

  كاري گيرند تا همه صومعه داران پي   
  

مصلحت ديد من آنست كه ياران همه 
  كار

  

  بگذارند و خم طرة ياري گيرند  
  

  بچة تركان چه دليرند بخون يا رب اين
  

  كه به تير مژه هر لحظه شكاري گيرند  
  

  رقص بر شعر تر و نالة ني خوش باشد
  

  خاصه رقصي كه در او دست نگاري گيرند  
  

  حافظ شكن -96

  تا كه دزدان ده از ما بكناري گيرند    شهر دل را بود آيا كه حصاري گيرند
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  كاش ميبود بايران خرد و صنعت و كار

  
  تا همه شاعر بيكار بكاري گيرند  

  
ياران همه  مصلحت ديد من آنست كه 

  رنگ
  

  گيرند بگذارند و بيك رنگ قراري   
  

  هائي كه همه ساخته از بهر فريب رنگ
  

  گيرند 1بگذارند و همه صبغة باري  
  

  مصلحت ديد تو اي حافظ شاعر اينست
  

  كه همه شعر تو را نقش و نگاري گيرند  
  

  ي خلق خدا آموزيره رقص و ره ن
  

  بي خرد گشته بميمون سر و كاري گيرند  
  

  رقص بر شعر تر و نالة ني فسق بود
  

خاصه رقصي كه در آن دست نگاري   
  گيرند

  
  رقص با دست نگار و بچه تركان مغان

  
  همچو آن رقص كه با فاجره ياري گيرند  

  
  خوش بود پرچم اسالم بجنبش آيد

  
  ي گيرندتا كه امثال تو را بر سر دار  

  
  مصلحت باشد اگر زشتي اشعار چه تو

  
  محو سازند و از اين قوم دماري گيرند  

  
                                                           

sπtó﴿ صبغة باري = رنگ الهي، اشاره به آية كريمه: -1 ö7Ï¹ «! $# ( ô tΒ uρ ß |¡ômr& š∅ÏΒ «! $# Zπtó ö7 Ï¹ ( ß øt wΥuρ … ã& s! 

tβρ ß‰Î7≈ tã﴾  ) :باشد. ) مي138البقرة  
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  برقعي اين شعرا فاسق فاجر بودند
  

  سعي ايشان همه آن بود عياري گيرند  
  
  حافظ -97

  گفتم كيم دهان و لبت كامران كنند
  

  گفتا بچشم هر چه تو گوئي چنان كنند  
  

  نگفتم صنم پرست مشو با صمد نشي
  

  گفتا بكوي عشق هم اين و هم آن كنند  
  

  گفتم شراب و خرقه نه آئين مذهب است
  

  گفت اين عمل بمذهب پير مغان كنند  
  

  ود ر گفتم كه خواجه كي بسر حجله مي
  

  گفت آن زمان كه مشتري و مه قران كنند  
  

  گفتم دعاي دولت او ورد حافظ است
  

  گفت اين دعا مالئك هفت آسمان كنند  
  

  حافظ شكن -97

  گفتم چرا دهان و لبت كامران كنند
  

  گفتا ز پيروي هوا اين چنان كنند  
  

  گفتم كه عارفي صمدش با صنم يكيست
  

  گفتا كه سجده بر صنم صوفيان كنند  
  

گفتم ز دين گذشت و ره عشق پيشه 
  كرد

  

  گفتا گر اين نمود وي از عارفان كنند  
  

  گفتم كه عارفان بِچه دين و بچه مذهبند
  

  گفتا كه دين بمذهب پير مغان كنند  
  

  اين پيروان نفس ورا حرز جان كنند    آن مذهبي كه باده و لهو اندر آن حالل



    

  حافظ شكن      200 
    

    
حافظ دعاي دولت ديوان نه بس تو 

  راست
  

  خواران كنند فروش و همه مي شيطان مي  
  

  اي برقعي فرشته هفت آسمان چه تو
  

  هم لعن مي فروش و همه ياوران كنند  
  
  حافظ -98

  هر كه شد محرم دل در حرم يار بماند
  

  و آنكه اين كار ندانست در انكار بماند  
  

  اگر از پرده برون شد دل من عيب مكن
  

  شكر ايزد كه نه در پردة پندار بماند  
  

  صوفيان و استدند از گرومي همه رخت
  

  خرقة ما است كه در خانة خمار بماند  
  

  محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد
  

  قصة ما است كه در هر سر بازار بماند  
  

  پوشيد داشتم دلقي و صد عيب مرا مي
  

  خرقه رهنِ مي و مطرب شد و زنار بماند  
  

  از صداي سخن عشق نديدم خوشتر
  

  يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند  
  

در جمال تو چنان صورت چين حيران 
  شد

  

  كه حديثش همه جا بر در و ديوار بماند  
  

  حافظ شكن -98

  گشت صوفي و باوهام گرفتار بماند    هر كه شد محرم دل شاعر بيكار بماند
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  من كه ز اوهام ورا عيب كنم حق دارم

  
  شكر ايزد كه ازو مدرك پندار بماند  

  
  صوفيان دلق گدائي و ريا دور كنيد

  
  دلق حافظ بنگر خانه خمار بماند  

  
  هر كه شد عاشق بيدين بجهان رسوا شد

  
  اوست كه در هر سر بازار بماندقصة   

  
  دلق صوفي كه در آن خدعه و تزوير بود

  
  عاقبت در گرو باده و زنار بماند  

  
  دل صوفي كه بود عاشق پير و مرشد

  
  جاودان بيهش و بيچاره گرفتار بماند  

  
  از صداي سخن عشق بود هر حيله

  
  مرضي است كز آن نكبت سرشار بماند  

  
كند صورت  الفرا بين تو ز حافظ كه

  چين
  

  مست و حيران شهان و در و ديوار بماند  
  

  حافظ چند ببافي ز قد و زلف و جمال
  

  برقعي خدعة او ديد و دل افكار بماند  
  
  حافظ -99

  آنان كه خاك را بنظر كيميا كنند
  

  آيا بود كه گوشة چشمي بما كنند  
  

  دردم نهفته به ز طبيبان مدعي
  

  كنندباشد كه از خزانة غيبم دوا   
  

  آن كه به كار خود بعنايت رها كنند    چون حسن عاقبت نه برندي و زاهديست
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  مي خور كه صد گناه ز اغيار در حجاب

  
  بهتر ز طاعتي كه بروي و ريا كنند  

  
  گر سنگ از اين حديث بنالد عجب مدار

  
  صاحبدالن حكايت دل خوش ادا كنند  

  
  پنهان ز حاسدان بخودم خوان كه منعمان

  
  ر نهان براي رضاي خدا كنندخي  

  
  شود حافظ دوام وصل ميسر نمي

  
  شاهان كم التفات بحال گدا كنند  

  
  حافظ شكن -99

  آنان كه خاكرا ز نظر كيميا كنند
  

  حاشا اگر كه گوشة چشمي تو را كنند  
  

  كنند آنان كه كيمياي خرد تيره مي
  

  حقا نظر مدام بسوي شما كنند  
  

  عاشقان حق را كه صورتي نبود بهر
  

  آنان حكايتي بتصور چرا كنند  
  

  دردت نهفته به ز طبيبان حق پرست
  

  باشد كه از خزانة شيطان دوا كنند  
  

  چون حسن عاقبت بزهد بود ني بشاعري
  

  نتوان بدون آن بعنايت رها كنند  
  

  زنند چون معرفت نبود دم از عشق مي
  

  كنند خود را فريب داده و هم ادعا   
  

ل كه كفر است و كفر مي را مكن حال
  تو

  بدتر ز طاعتي كه ز روي و ريا كنند  
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  تا كي دل خراب بصاحبدالن دهي

  
  صاحب دلي نباشد و خود اشتها كنند  

  
  حافظ تو بهر وصل شهان جد و جهد كن

  
  هر چند كم نظاره بحال گدا كنند  

  
  اي برقعي تحسر شاعر بوصل شاه

  
  بنگر بعشق سيم و زر اين دادها كنند  

  
  حافظ -100

  حسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چند
  

  قاصدي كو كه فرستم بتو پيغامي چند  
  

افكند  و گل  بسبو رفت   چون مي از خم
  نقاب 

  

  فرصت عيش نگهدار و بزن جامي چند  
  

  عيب مي جمله بگفتي هنرش نيز بگوي
  

  نفي حكمت مكن از بهر دل عامي چند  
  

  تاي گدايان خرابات خدا يار شما اس
  

  چشم انعام مداريد ز انعامي چند  
  

  رخ مهر فروغ تو بسوخت 1حافظ از تاب
  

  كامكارا نظري كن سوي ناكامي چند  
  

  حافظ شكن -100

                                                           

ي ديوان  آمده است، اما در نسخه» شوق«ي  كلمه» تاب«ي  ي دستنويس عالمه برقعي عوض واژه در نسخه -1
تصحيح محمد بهشتي تاب آمده كه ما آن را برگزيديم. قابل ياد آوري است كه اختالفات حافظ به 

هاي موجود از ديوان حافظ امر عادي مي باشد و در اينجا بطور نمونه آنرا تذكر  اينگونه در بين نسخه
 داديم.
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  شاعرا صرف شد از عمر تو ايامي چند
  

  گوش ده تا بفرستم بتو پيغامي چند  
  

  تو بدان مقصد عالي كه خدا فرموده
  

  نرسي تا بره خير زني گامي چند  
  

كي وصف مي و جام و ديگر خم و تاب
  سبو

  

  حرمت عمر نگهدار تو ايامي چند  
  

  بگذر از رندي و بدنامي و طعن و تحقير
  

  حفظ اعضا ز معاصي كن و اندامي چند  
  

  هنر مي تو بگو چيست بجز بد مستي
  

  وصف حكمت مكن از بهر دل عامي چند  
  

  اي گدايان خرابات خداتان پير است
  

  پي انعامي چند از پي او برويد از  
  

  چشم انعام مداريد ز ياران خدا
  

  بر شما دابه گان بس بود انعامي چند  
  
  حافظ -101

  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
  

  وندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند  
  

  بيخود از شعشعة پرتو ذاتم كردند
  

  باده از جام تجلي صفاتم دادند  
  

چه مبارك سحري بود و چه فرخنده 
  بيش
  

  آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند  
  

  مستحق بودم و اينها بزكاتم دادند  من اگر كام روا گشتم و خوشدل چه 



    

  205  حافظ شكن
  

  عجب
  

  

  بعد ازين روي من و آينة وصف جمال
  

  كه در آنجا خبر از جلوة ذاتم دادند  
  

  حافظ شكن -101

  دوش وقت سحر از حقه نكاتت دادند
  

  ندشربت تيره دلي از ظلماتت داد  
  

محو در پيرو و ز خود بيخود از آن بادة 
  مكر

  

  جامي از خوي همان ديو صفاتت دادند  
  

چه نحوست سحري بود وچه منحوس 
  شبي

  

  آنشب مكر كه از خدعه براتت دادند  
  

  ديو آنروز تو را مژدة بيديني داد
  

  كه بر آن طبع گدا صبر و ثباتت دادند  
  

  نبعد ازين روي تو و روي همان پير مغا
  

  كه نشاني بتو از الت و مناتت دادند  
  

تو اگر كامروا گشتي و خوشدل چه 
  عجب

  

  مستحق بودي و اين خبث ز ذاتت دادند  
  

  كه ز بند غم اسالم نجاتت دادند    حافظا خبث سريرت نه سحر خيزي بود
  

  حافظا سيم و زر شاه بود آب حيات
  

  دانم اين سيم و زر از غصه نجاتت دادند  
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  افظح -102

  غبار غم چو بنشينند بنشانند 1سخن بويان
  

  پري رويان قرار از دل چو بستيزند بستانند  
  

چو منصور از مراد آنان كه بردارند 
  بردارند

  

خواهند  بدين درگاه حافظ را چه مي  
  رانند مي
  

  حافظ شكن -102

شاعران بينند كم  دانان چو الف  سخن
  خوانند

  

ند ولي اهل هوس آن را چو مي بين  
  خواهند مي
  

  دواي الف عشقي را نباشد جز خردمندي
  

  ز مكر عاشقان آنان كه در بندند درمانند  
  

نياز آرند  و مرشد چو گمراهان  مغ   بدرگاه
  بستايند

  

  ولي چون عاقلي بينند بستيزند و نستايند  
  

  بدرگاه تصوف گر بخوانندت طرب منما
  

خواهند و  كه در درگاه حق صوفي نمي  
  دميرانن

  
چو منصور آنكه كفر خود كند ظاهر 
  شود پيري

  

  سازند سوزند مي ورا در آتش دوزخ چه مي  
  

  دانند خوانند مي نمودي آگه آنان را چو مي  و باف شاعر چون شدي اي برقعي  ز الف 
                                                           

 آمده است.» سمن بويان«در بعضي نسخ  -1
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  آگه
  

  

  حافظ -103

  دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند
  

  گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند  
  

  م ستر و عفاف ملكوتساكنان حر
  

  با من راه نشين بادة مستانه زدند  
  

  كه ميان من و او صلح افتاد 1شكر ايزد
  

  صوفيان رقص كنان ساغر شكرانه زدند  
  

  آسمان بار امانت نتوانست كشيد
  

  قرعة فال بنام من ديوانه زدند  
  

  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
  

  دچون نديدند حقيقت ره افسانه زدن  
  

كس چو حافظ نكشيد از رخ انديشه 
  نقاب

  

  تا سر زلف عروسان چمن شانه زدند  
  

  حافظ شكن -103

  شاعران بهر شهان خويش بافسانه زدند
  

  كه غالمان شهان صف در ميخانه نهادند  
  

  فاسقان را ز مالئك شعر و شاعر است
  

  عقل او را بربودند و بماهانه زدند  
  

  شاعر دوش ديدي كه شياطين بشر اي
  

  عقل آدم بربودند و بافسانه زدند  
  

                                                           

 آمده است.» راشكر آن«ي دستنويس عالمه برقعي  در نسخه -1
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  ساكنان درِ سلطان و شياطين بشر
  

  با تو خناس سير بادة مستانه زدند  
  

  شكر داري كه بابليس تو را صلح افتاد
  

  صوفيان رقص كنان ساغر شكرانه زدند  
  

كه ديوان  جاي شكر است و بسي رقص 
  بشر 

  

  با شياطين ره پيمانه بميخانه زدند  
  

  ان بار شياطين نتوانست كشيدآسم
  

  زدند 1با شهب بر سر شان شعلة رجمانه  
  

  اين تو بودي كه توانست چنين بار كشد
  

  قرعة بار بنام چو تو ديوانه زدند  
  

جمله هفتاد و دو ملت كه يكي صوفي 
  بود
  

  چون نديدند حقيقت ره خصمانه زدند  
  

  كس چو حافظ بحقائق همه جا لطمه نزد
  

  ه بر خانه و بر النه زدندآتشي بود ك  
  

  برقعي ميكشد از صورت اوهام نقاب
  

  هم خرافات كه در قالب و پيمانه زدند  
  
  حافظ -104

  شراب بيغش و ساقي خوش دو دام رهند
  

  كه زيركان جهان از كمندشان نرهند  
  

  گنهند هزار شكر كه ياران شهر بي  من از چه عاشقم و رند و مست و نامه 
                                                           

سورة صافات، كه زدن  8 -6سورة ملك و آيات:  5اشاره به بعضي آيات قرآني از جمله آية شماره:  -1
 هاي آسماني در آنها ذكر شده است. ها و شهاب شياطين توسط شعله
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  سياه
  

  

  قير گدايان عشق را كاين قوممبين ح
  

  كُلهند كمر و خسروان بي شهان بي  
  

  بهوش باش كه هنگام باد استغنا
  

  هزار خرمن طاعت به نيم جو ننهند  
  

  غالم همت دردي كشان يك رنگم
  

  نه آن گروه كه ازرق لباس و دل سيهند  
  

  قدم منه بخرابات جز بشرط ادب
  

  كه سالكان رهش محرمان پادشهند  
  

  ب عشق بلند است همتي حافظجنا
  

  همتان بخود ندهند كه عاشقان ره بي  
  

  حافظ شكن -104

  شراب و پير براي كسان دو دام رهند
  

  نرهند كه گمرهان جهان زين دو دام مي  
  

  تو از چه عاشق و مستي و رند نامه سياه
  

  تر ز تو پيران كه رهزنان رهند سياه  
  

  ورع نه شيوه درويش و شاعر و عارف
  

  كه هر سه طائفه پر مدعي و پر گنهند  
  

  مبين حقير گدايان عشق را كاين قوم
  

  همه كپر و سيه روزگار و دل سيهند  
  

  بهوش باش كه اين عاشقان ز استغنا
  

  همه فقير و زير و گداي پادشهند  
  

  كه ساكنش همه جاسوس و محرمان شهند    ترس قدم منه بخرابات برقعي بي
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  ناب عشق بلندببين چرند ز حافظ ج

  
  بعاشقان كوته قد بگو ز كي بكشند  

  
  حافظ -105

  هر آنكو خاطر مجموع و يار نازنين دارد
  

سعادت همدم او گشت و دولت هم قرين   
  دارد

  
حريم عشق را درگه بسي باالتر از عقل 

  است
  

كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين   
  دارد

  
صبا از عشق من رمزي بگو باآن شه 

  خوبان
  

كه صد جمشيد و كيخسرو غالم كمترين   
  دارد

  
خواهم چو حافظ عاشق  اگر گويد نمي

  مفلس
  

  نشين دارد بگوئيدش كه سلطاني گدائي ره   
  

  حافظ شكن -105

هرآن شاعر كه زر خواهد زبان شكرين 
  دارد

  

  نشين دارد تملق همدم او گشت و شاهي هم  
  

عشق و شهوت نزد او باالتر از عقل  حريم 
  است 

  

  تفو بر عقل و ادراكش نه او فكر متين دارد  
  

شود آن آستان بوس كه جان در آستين   بĤن شاهي شود عاشق كه سيم و زر دهد 
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  بهتر
  

  دارد
  

دهان تنگ و شيرين شهش كردي 
  ها جنايت

  

  چه شه لبرا بجنباند جهان زير نگين دارد  
  

  مشكل  كه  چون شد نهد شيرين  كرم
  و اين آن   جمع

  

  زد آنشه خود را كه هم آن و هم اين داردبنا  
  

شاعر  باين منگر اي سلطان  بخواري 
  عارف باين

  

كه شه با غير اين شاعر كجا شهرت چنين   
  دارد

  
چو با زور و ستم سيمي بگيرد شه دهد 

  شاعر
  

شه بسي از ظلم و   كه از اين سيم و زري   
  كين دارد

  
  بالگردان جان شه دعاي شاعران باشد

  
  رد خير آن شاهي كه شاعر را غمين داردندا  

  
هر چه   گو كه حاصل حافظ  صبا از عشق 

  دارد شه  
  

تمامش را دهد شاعر حالل خوشه چين   
  دارد

  
چو حافظ عاشق   خواهم اگرگويد نمي

  ننگين
  

بگوئيدش شه رنگين چو او يك همنشين   
  دارد

  
اگرشعرو ادب اين و اگر عرفان همين 

  باشد
  بنده نه آن و هم نه اين داردبجان برقعي   
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  حافظ -106

  ها بكشايند بود آيا كه در ميكده
  

  گره از كار فرو بستة ما بگشايند  
  

  در ميخانه ببستند خدايا مپسند
  

  كه در خانة تزوير و ريا بگشايند  
  

  نامة تعزيت دختر رز بر خوانيد
  

  ها بگشايند تا حريفان همه خون از مژه  
  

  داري تو ببيني فرداحافظ اين خرقه كه 
  

  كه چه زنار ز زيرش بدغا بگشايند  
  

  حافظ شكن –106

  ها بگشايند تا كه شيطان بود اين ميكده
  

  ها بگشايند همة خانقه و صومعه  
  

  چون كه بر امر يكي بندة زاهد بستند
  

  دل قوي دار كه ديو و عرفا بگشايند  
  

  اگر از امر خدا بود بسي بود محال
  

  ر اضالل شما بگشايندتا ابد كاين د  
  

  ها خانقه و عرفانست بدتر از ميكده
  

  كاش مردان خدا چارة ما بگشايند  
  

  اين زمان خانقه و ميكده بار است، خدا
  

  ها بگشايند خود ببندش كه نه شيطان بچه  
  

  دانمت نيست پسند اين در تزوير تو را
  

  كاين در خانه ز اصرار هوا بگشايند  
  

  اي ارباب هدي بگشايند كه بخود بسته    س و گدائي و رياحافظ اين خرقة سالو
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  خوشدلم آنكه خود اقرار نمودي فردا

  
  كه ز جيب تو چه زنار دغا بگشايند  

  
  برقعي اين غزل نظم محوالتي بود

  
  شكر ايزد علما بستة ما بگشايند  

  
  حافظ -107

  كسي كه حسن خط دوست در نظر دارد
  

  اردمحقق است كه او حاصل بصر د  
  

  ز زهد خشك ملولم بيار بادة ناب
  

  كه بوي باده مدامم دماغ تر دارد  
  

ز باده هيچت اگر نيست اين نه بس كه تو 
  را
  

  خبر دارد دمي ز وسوسة عقل بي  
  

  كسي كه از ره تقوي قدم برون ننهاد
  

  بعزم ميكده اكنون سر سفر دارد  
  

  حافظ شكن -107

  كسي كه حسن خط يار در نظر دارد
  

  حقق است كه ني دين و ني بصر داردم  
  

  براي آنكه شده ديده آلت عصيان
  

  هماره روز جزا ديده پر شرر دارد  
  

  ز زهد خشك ملولي چرا نه از باده
  

  زبان بريده مگر زهد خشك و تر دارد  
  

ملولي تو ز دين است ني كه از تر و 
  خشك

  كه بوي باده مدامت دماغ تر دارد  
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  ه رفت دين چه كندكسي كه بر در ميخان

  
  كه او هواي برون از خدا بسر دارد  

  
  كسي كه از ره تقوي قدم برون ننهاد

  
  بعزم ميكده حاشا اگر سفر دارد  

  
  مگر كه چون تو قدم از ره ريا بر داشت

  
  كه باز ميل ره دور و پر خطر دارد  

  
  دل هوائي حافظ كند هالك او را

  
  تو برقعي بنگر شعر پر شرر دارد  

  
  حافظ -108

  اي پستة تو خنده زده بر حديث قند
  

  مشتاقم از براي خدا يك شكر بخند  
  

  كني حافظ چو ترك غمزة تركان نمي
  

  داني كجا است جاي تو خوارزم يا خجند  
  

  حافظ شكن -108

  اين عشق تو به پستة تركان بود چرند
  

  الفش براي اهل هوا و هوس چه قند  
  

  اطوبي كجا و قامت يار تو در كج
  

  زين الف زين گزاف تو آيد چه بوي گند  
  

  زني زني و دگر الف مي گر طعنه مي
  

  ما نيستيم معتقد رند خود پسند  
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  حافظ تو ترك غمزة تركان كن و بريز
  

  1ديوان پر چرند بĤن رود هيرمند  
  

  خواهي كه روز حشر ز دوزخ رها شوي
  

  دل در هواي بچه تركان دگر مبند  
  

  انت، زيان و سودآگاه شد زدين و دي
  

  آن دل كه عشق او منفكندش درين كند  
  

  اي برقعي ز عشق مزن دم گر عاملي
  

  هاي عشق مكن قصه را بلند از غصه  
  
  حافظ -109

  مطرب عشق عجب ساز و نوائي دارد
  

  نقش هر پرده كه زد راه بجائي دارد  
  

  اشك خونين بنمودم بطبيبان گفتند
  

  ارددرد عشقست و جگر سوز دوائي د  
  

  نغز گفت آن بت ترسا بچة باده فروش
  

  شادي روي كسان خور كه صفائي دارد  
  

  خسروا حافظ درگاه نشين فاتحه خواند
  

  وز زبان تو تمناي دعائي دارد  
  

  حافظ شكن -109

  مطرب عشق عجب نفس و هوائي دارد
  

  عقل و هوشش نه دگر راه بجائي دارد  
  

  عالم مدرسه و بحث فقيهان چه خوشست
  

  چه اساتيد و فرح بخش فضائي دارد  
  

                                                           

رود هيرمند = رود هلمند همان رودي است كه از گرشك مركز واليت هلمند (واقع افغانستان كنوني)  -1
 ي گذرد، و آبِ فراوان دارد كه در زراعت و سرسبزي قصبات اطراف داراي نقش بسزاي است.م
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  پير صوفي كه بشيطان سر و سري دارد
  

  خدعه و حقه و تزوير و ريائي دارد  
  

  قيد و كجند عرفا گرچه همه جاهل و بي
  

  ليك هر يك بدلش پير خدائي دارد  
  

  مذهب حق نرود صوفي ما چون در عشق
  

  كفر حق باشد و هر ساز نوائي دارد  
  

  پرستي را گفتبنمودم بخرد نفس 
  

  مرض نفس و هوا نيز دوائي دارد  
  

هركه او بر سخن وحي و خرد گوش 
  نكرد

  

  دل خود باخت بĤن بت كه صفائي دارد  
  

  و ترسابچة حافظ ما شاه و وزير بت 
  

  تا بدرگاه شهان دست گدائي دارد  
  

  نشين معتكف است خسروا حافظ درگاه 
  

  ز طمع باز تقاضاي عطائي دارد  
  

قل و خرد كسب و هنر گير و برقعي ع
  مگو

  

  هر كه شد عاشق شه فرّ همائي دارد  
  

  
  حافظ -110

  شاهد آن نيست كه موئي و مياني دارد
  

  بنده طلعت آن باش كه آني دارد  
  

شيوة حور و پري خوب و لطيف است 
  ولي

  خوبي آنست و لطافت كه فالني دارد  
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  خم ابروي تو در صنعت تير اندازي

  
  ت هر آن كس كه كماني داردبرده از دس  

  
  در ره عشق نشد كس بيقين محرم راز

  
  هر كسي بر حسب فهم گماني دارد  

  
  با خرابات نشينان ز كرامات مالف

  
  هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد  

  
  

  حافظ شكن -110

  عارف آن نيست كه ديوان و بياني دارد
  

  عارف آنست كه از شرع مباني دارد  
  

  پري عفت و عصمت باشدشيوة حور و 
  

  خوبي آن نيست كه هر فاسق جاني دارد  
  

  مرغ زيرك نرود در چمن پادشهان
  

  شاعر از عشق شهان سوز نهاني دارد  
  

  گل خندان خم ابرو نبرد هوشش را
  

  هر كه بر نفس و هوا رشته عناني دارد  
  

  سخن عشق و هوا را نپذيرد آدم
  

  مگر آن كس كه از اين نفس نشاني دارد  
  

  در ره عشق بجز الف نباشد خبري
  

  در پي صنعت خود باش كه ناني دارد  
  

  هر كسي گشت خرابات نشين الف زند
  

  چه رياضت چه كرامت چه كساني دارد  
  

  چونكه از دين و خرد كار و بياني دارد    برقعي را نبود الف و گزاف صوفي
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  حافظ -111

  جمال جانان ميل جهان ندارد جان بي
  

  كه اين ندارد حقا كه آن نداردهر كس   
  

  احوال گنج قارون كايام داد بر باد
  

  در گوش دل فرو خوان تا زر نهان ندارد  
  

گر خود رقيب شمع است اسرار ازو 
  بپوشان

  

  كان شوخ سر بريده بند زبان ندارد  
  

كس در جهان ندارد يك بنده همچو 
  حافظ

  

  زيرا كه چون تو شاهي كس در جهان ندارد  
  

  حافظ شكن -111

  بيروي شاه حافظ ميل بيان ندارد
  

  زيرا كه مثل شاهان كس زر عيان ندارد  
  

از عشق شاه شاعر در وجد و در نشاط 
  است

  

  سيم و زري بجز شاه رطل گران ندارد  
  

هر سيم و زر دهد شاه صد بارش آفرين 
  است

  

  معمي شرح و بيان ندارد  عرفان بي  
  

  ير استجان جهان صوفي يا شاه يا كه پ
  

  صوفي گر اين ندارد حقا كه آن ندارد  
  

  يزدان بقدر كاهي وقري بر آن ندارد    جان و جهان و جانان از شاعران گمراه
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  دين و طريق شاعر نبود بجز سرابي

  
آن را كه عقل و دين است جز اين گمان   

  ندارد
  

چه  از وي نشان  سرابست  وي    اصل چون 
  جوئي 

  

  از وي نشان ندارد همچون تو هيچ فردي  
  

  بافندگي شاعر صدها هزار شعر است
  

  اي شاه ما بده گوش كاين ره كران ندارد  
  

  احوال گنج قارون كانرا زمين فرو برد
  

  بر گوش شاه بر خوان تا زر نهان ندارد  
  

  گر شاعر دگر هست زر راه ازو بپوشان
  

  حافظ از ين حسودان سود از شهان ندارد  
  

  عرفان شاعران بيناي برقعي غمگين 
  

  چون شاعر خيالي بهتر از آن ندارد  
  
  حافظ -112

  روشني طلعت تو ماه ندارد
  

  پيش تو گل رونق گياه ندارد  
  

  اي مريد خرابات رطل گرانم ده 
  

  شادي شيخي كه خانقاه ندارد  
  

  حافظ اگر سجدة تو كرد مكن عيب
  

  كافر عشق اي صنم گناه ندارد  
  

  حافظ شكن -112
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  ظلمت تو چاه نداردتيرگي 
  

  سيرت تو راه ندارد 1معوجي  
  

  عشق بحق كي گل و گياه در آنست
  

  حب الهي چنين سپاه ندارد  
  

  اين كلمات ركيك شاعر و عارف
  

  هر كه بگويد ادب نگاه ندارد  
  

  دل كه سيه گشت از خرافت صوفي
  

  جاي سفيد آن دلِ سياه ندارد  
  

  بار گراني مكش ز پير خرافات
  

  ندي كه دود و آه نداردشادي ر  
  

  خود برو و آستين بخونجگر شوي
  

  بحريم اله راه ندارد 2كت  
  

  خانقه و آستان پير مغانت
  

  در بر حق و زن پرِ كاه ندارد  
  

  گوشة ابروي پير منزل جانت
  

  جان تو جز همچو جايگاه ندارد  
  

  اش كني نكنم عيب حافظ اگر سجده
  

  ز آنكه تو صوفي جز او اله ندارد  
  

  عشق صنم بدترين گناه و ز شركست
  

  كافر و مشرك چنين گناه ندارد  
  

  برقعيا بين كه شاعران ز ره عشق
  

  آنكه را پناه ندارد 1گول زنند  
  

                                                           

 معوجي = كژي. -1

 كت = مخفف كه ترا. -2
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  حافظ -113

  دلي كه غيب نمايست و جام جم دارد
  

  ز خاتمي كه دمي گم شود چه غم دارد  
  

  بخط و خال گدايان مده خزينة دل
  

  كه محترم دارد بدست شاه و شهي ده  
  

  ز سرّ غيب كس آگاه نيست قصه مخوان
  

  كدام محرم دل ره در اين حرم دارد  
  

نرگس  رسيد مونسم آن كز طرب چون 
  مست 

  

  نهد بپاي قدح هر كه شش درم دارد  
  

ز جيب خرقة حافظ چه طرف بتوان 
  بست

  

  كه ما صمد طلبيم و او صنم دارد  
  

  حافظ شكن -113

  ت جام جم دارددلي كه طالب وهم اس
  

  چو شاعري كه نفهمد بت و صنم دارد  
  

  مقام شامخ وحي حق و سليمان را
  

  بديو و خاتم و تزوير متهم دارد  
  

  بخط و خال دهد دل نه خط و خال گدا
  

  چرا بشاه دهد دل كه او كرم دارد  
  

  چرا كه شه بزر و سيم محترم دارد    هميشه خاطر حافظ بشه بود مايل

                                                                                                                                                      

 

 گول زنند = بفريبند. -1
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  و سيمت زمان استعماربده بمي زر 

  
  كه مردم متفكر چه قدر كم دارد  

  
  چه خوب بود اگر بهر طرد استعمار

  
  رود بفكر و خرد هر كه يك قدم دارد  

  
  ولي ز امر لسان و بغيب استعمار

  
  نهد بپاي قدح هر كه شش درم دارد  

  
  ز سر غيب نه آگه بود لسان الغيب

  
  ره درين حرم دارد كدام حافظ مي   

  
  ون كه شغل نباشد بغير الفيدنكن
  

  زبان الف بشب تا بصبحدم دارد  
  

  مراد او زر و سيم است برقعي ميدان
  

  كه گر مراد شود حاصل او چه غم دارد  
  

خوش بود كه خود اقرار كرده اين   چه
  شاعر

  

  كه ما صمد طلبيديم و او صنم دارد  
  

  حافظ -114

  آن كس كه بدست جام دارد
  

  داردسلطاني جم مدام   
  

  آبي كه خضر حيات از او يافت
  

  در ميكده جو كه جام دارد  
  

  سر رشتة جان بجام بگذار
  

  كاين رشته از او نظام دارد  
  

  تا يار سر كدام دارد    ما و مي و زاهدان و تقوي
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  در چاه ذقن چو حافظ اي جان

  
  حسن تو دوصد غالم دارد  

  
  

  حافظ شكن -114

  آن كس كه ز عقل كام دارد
  

  كي دست چو جم بجام دارد  
  

  آن كس كه بدست جام دارد
  

  شيطان صفتي مدام دارد  
  

  فرعون صفت ز عقل و ديو دور
  

  خوش رقصي چون عوام دارد  
  

  سلطاني جم ورا چه سودي
  

  فرعون هم اين مقام دارد  
  

  گه دمزند ز مي و گهي جام
  

  هر كس كه ز عشق دام دارد  
  

  آبي كه خضر حيات از آن يافت
  

  توهين بĤن چه نام دارد  
  

  سر رشتة خود بعقل بگذار
  

  هر كار از او نظام دارد  
  

  در ميكده الف و باف و تزوير
  

  بر گو كه دگر چه كام دارد  
  

  لب را تو بشوي از نجاست
  

  گر لب بلب تو جام دارد  
  

  تا يار بسر كدام دارد    گفتي من و مي چه زهد و تقوي



    

  حافظ شكن      224 
    

    
  گر يار خدا است اي دغا كيش

  
  اين گفته ات نتقام دارد  

  
  ور پير بود بر او مينديش

  
  كو سر بمريد خام دارد  

  
  طعن تو باهل زهد و تقوي

  
  درديست نه صبح و شام دارد  

  
  ما و تو و صبح روز محشر

  
  هر گفته جزاي تام دارد  

  
  هاي مستي هر كس ز شيوه

  
  گيرد صفت لئام دارد  

  
  گر برقعي از هوا نالفد

  
  خرد كالم دارداز عقل و   

  
  حافظ -115

  چه مستي است ندانم كه رو بما آورد
  

  كه بود ساقي و اين باده از كجا آورد  
  

  چه راه ميزند اين مطرب مقام شناس
  

  كه در ميان غزل قول آشنا آورد  
  

  بتنگ چشمي آن ترك لشگري نازم
  

  كه حمله بر من درويش يك قبا آورد  
  

  يخمريد پير مغانم ز من مرنج اي ش
  

  چرا كه وعده تو كردي و او بجا آورد  
  

  فلك غالمي حافظ كنون كند با طوع
  

  كه التجا بدر دوست شما آورد  
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  حافظ شكن -115

  چه سستي است ندانم كه رو بما آورد
  

  كه بود شاعر و اين ياوه از كجا آورد  
  

  چه راه ميزند اين عارف خدا نشناس
  

  كه در تمام غزل ميلي از هوا آورد  
  

  مدام دمزند از باده و مي و ساقي
  

  قيدي و خطا آورد چه مستي است و چه بي  
  

  عالج سستي ما پيروي ز عقل و خرد
  

  بيا بيا كه طبيب آمد و دوا آورد  
  

  به ننگ و عار و خياالت عشق خاتمه ده
  

  نوا آورد كه عقل حمله بدرويش بي  
  

  نرنجد از تو كسي در مريدت حافظ
  

  ر وعده رو بما آورداز آنكه چشم تو ب  
  

  هر آنكه وعده بجا آورد غالمش باش
  

  كه پير آن بود ار وعده را بجا آورد  
  

  فلك به پير مغان تو اعتنا نكند
  

  مالف كي بتو او نيز اعتنا آورد  
  

  تو از خدا ببريدي و التجا بر شاه
  

  فلك چگونه غالمي به بيحيا آورد  
  

  دال بس است شكايت كه برقعي از راه
  

  ز كلك خويش نسيم گره كشا آورد  
  
  حافظ -116

  دي پير مي فروش كه ذكرش بخير باد
  

  گفتا شراب نوش و غم دل ببر زياد  
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  دهم باده نام و ننگ گفتم بباد مي
  

  گفتا قبول كن سخن و هر چه باد باد  
  

سود و زيان و مايه چه خواهد شدن ز 
  دست

  

  از بهر اين معامله غمگين مباش و شاد  
  

  ت بدست باشد اگر دل نهي بهيچباد
  

  در معرضي كه تخت سليمان رود بباد  
  

  حافظ شكن -116

  اين پير مي فروش كه روحش مباد شاد
  

  جاسوس بود و گفت خرد را ببر زياد  
  

  دهدت باده نام و ننگ گرچه بباد مي
  

  خر شو قبول كن سخن و هر چه باد باد  
  

  چون عمر و عقل و هوش ببازي بجرعة
  

  ز دين و مملكت خود مكن تو ياد ديگر  
  

  بادي رها كند چو اطاعت كني ز پير
  

  محكم بدست گير كه عمرت رود بباد  
  

  حافظ اگر جواب چرند تو كوته است
  

  اندر عوض عذاب چرندت زياد باد  
  

  هان برقعي چنين غزل هر چه باد باد
  

  صوفي بگفت تا كه اجانب سوار باد  
  
  حافظ -117

  گر باد صبا باز آمدمژده اي دل كه د
  

  هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد  
  

  كان بت سنگدل از راه وفا باز آمد    مردمي كرد و كرم بخت خدا دادة من



    

  227  حافظ شكن
  

    
  گرچه ما عهد شكستيم و گنه حافظ كرد

  
  1لطف او بين كه بصلح از در ما باز آمد  

  
  حافظ شكن -117

  مژده اي دل كه تو را لطف خدا باز آمد
  

  ز ذوق بدفع شعرا باز آمدنظمي ا  
  

  گو بمؤمن بسحرگاه دعاگوي شود
  

  قلم بت شكن و دفع هوا باز آمد  
  

  عارف و صوفي و شاعر همه رسوا گشتند
  

  چون كه حافظ شكن از راه وفا باز آمد  
  

  حق مدد كرد مرا تا كه ز شاعر پرسم
  

  بت سنگين دل تو كيست چرا باز آمد  
  

  مگرطمع خام تو بوئي بشنيده است 
  

  درد او چيست باميد دوا باز آمد  
  

  بگمانم نظرت بر ره شاهست و وزير
  

  كه بگوش دلت آواز درا باز آمد  
  

حرص  همگي   خويش شده  حافظ   گرچه
  و ملق 

  

  مهلت حق ز قفا نيز ورا باز آمد  
  

  غزلي در كف هر يك چو گدا باز آمد    برقعي در عجب است از شعراي مغرور

                                                           

  ي ديوان حافظ دستنويس عالمه برقعي اين بيت اينگونه آمده است:  در نسخه -1
  گرچه حافظ در رنجش زد و پيمان بشكست      

  ف او بــين كه بلـطف از در مـا باز آمـدلطــ
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  حافظ -118

  فروش آمد ا به تهنيت پير ميصب
  

  كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد  
  

بگوش هوش نيوش از من و بعشرت 
  كوش

  

  كه اين سخن سحر از هاتفم بگوش آمد  
  

  رود حافظ ز خانقاه بميخانه مي
  

  مگر ز مستي زهد و ريا بهوش آمد  
  

  حافظ شكن -118

  ام بجوش آمد دال بتسليت خامه
  

  فروش آمد پير ميكه باز رهزن كل   
  

  دو صد هزار باين پير هر دمي لعنت
  

  كه كرده باز در عيش و ناز و نوش آمد  
  

  چراغ عقل وخرد را نموده او خاموش
  

  كه غرق در عرق و مي شد و بجوش آمد  
  

  بگوش هوش ز من بشنو و تو باده منوش
  

  كه اين سخن ز خرد مر مرا بگوش آمد  
  

  هاتف اومخور تو گول از اين شاعر و ز
  

  كه عقل چون برود اهرمن سروش آمد  
  

خرد كه لشكر او قدرتست و دانش و 
  هوش

  

  اي ز عرق الغر و خموش آمد ز قطره  
  

  دم از تميز مزن هان كه خرقه پوش آمد  جاي دانش و فهم است خرقه پوشان   چه
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  را
  

  

  رود حافظ ز خانقاه بميخانه مي
  

  ببين چه حمق و سفاهت ز باده نوش آمد  
  

  بخانقه نرود برقعي مگر مجنون
  

  ببين سفاهت آن را كه دين فروش آمد  
  
  حافظ -119

  خسروا گوي فلك در خم چوگان تو باد
  

  ساحت كون و مكان عرصة ميدان تو باد  
  

  اي كه انشاء عطارد صفت شوكت تست
  

  عقل كل چاكر طغراكش ديوان تو باد  
  

  طيرة جلوه طوبي قد دلجوي تو شد
  

  برين ساحت ايوان تو بادغيرت خلد   
  

  حافظ خسته باخالص ثنا خوان تو شد
  

  لطف عام تو شفا بخش ثنا خوان تو باد  
  

  حافظ شكن -119

  شاعرا دور فلك بوتة حرمان تو باد
  

  ساحت كون و مكان ماتم و افغان تو باد  
  

  گول شاعر مخور اي عاقل فرزانة ما
  

  جان من حفظ خدا يار و نگهبان تو باد  
  

  شاعر همه الفست و ملق چون حافظ كار
  

  زر و سيمي بده او را كه غزل خوان تو باد  
  

  حافظا گوي فلك را بستمكار چه كار
  

  ساحت كون و مكان عور ز ديوان تو باد  
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  ساحت كون و مكان بهر ستمگر نبود
  

  تف باخالص تو و خوي ثناخوان تو باد  
  

  داند آنكه انشاء عطارد ز شهان مي
  

  تر از كفر چه شيطان تو باد شتكفر او ز  
  

  جلوه و خوبي طوبي نبود چون خسرو
  

  شاعرا خلد برين دور ز شاهان تو باد  
  

  ها حيوان و بشر جن و ملك نه بتن
  

  انزجار همه از گفته و سلطان تو باد  
  

  حافظا خسته شدي مدح نمودي آنقدر
  

  تا بزنجير جفا مردم ايران تو باد  
  

  وزير و اعيان برقعي مدح مي و شاه و
  

  شده ابزار اجانب دل سوزان تو باد  
  
  حافظ -120

  گل بي رخ يار خوش نباشد
  

  بي باده بهار خوش نباشد  
  

  طرف چمن و هواي بستان
  

  الله عذار خوش نباشد بي  
  

  رقصيدن سرو و حالت گل
  

  خوش نباشد 1صوت هزار بي  
  

  هر نقش كه دست عقل بندد
  

  بي نقش و نگار خوش نباشد  
  

  با يار شكر لب گل اندام
  

  بوس و كنار خوش نباشد بي  
  

                                                           

 بلبل هزار. -1
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  جان نقد محقر است حافظ
  

  از بهر نثار خوش نباشد  
  

  حافظ شكن -120

  اين نغمه و تار خوش نباشد
  

  وين لفظ نكار خوش نباشد  
  

  گر يار خدا است رخ ندارد
  

  وين گفتن يار خوش نباشد  
  

  ور يار هوا است اين تظاهر
  

  ر خوش نباشددر شعر و شعا  
  

  از باده مگو كه باده ننگست
  

  با وعدة نار خوش نباشد  
  

  تصنيف مخوان كه كار رقاص
  

  در روز شمار خوش نباشد  
  

  رقصيدن عاقل و مسلمان
  

  در شهر و ديار خوش نباشد  
  

  دلباختن رجال دانش
  

  بر نقش و نگار خوش نباشد  
  

  مغز وزني شاعران بي بي
  

  باشدني كار و نه بار خوش ن  
  

  بيعاري و رقص چون حرامست
  

  جز صبر و قرار خوش نباشد  
  

  با شاه مگو ز الف جانم
  

  از بهر نثار خوش نباشد  
  

  ناگشته دچار خوش نباشد    بر برقعي شريف تصنيف
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  حافظ -121

  صوفي ار باده باندازه خورد نوشش باد
  

  ورنه انديشة اين كار فراموشش باد  
  

  صنع نرفت پير ما گفت خطا بر قلم
  

  آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد  
  

  شنود شاه تركان سخن مدعيان مي
  

  شرمي از مظلمة خون سياوشش باد  
  

گر چه از كبر سخن با من درويش 
  نگفت

  

  جان فداي شكرين پستة خاموشش باد  
  

  بغالمي تو مشهور جهان شد حافظ
  

  حلقة بندگي زلف تو در گوشش باد  
  

  حافظ شكن -121

  و قطرة مي فضلة چون موشش باد صوفي
  

  فضلة موش بهر قدر خورد نوشش باد  
  

آنكه يك قطره ز مي خورد شد از عقل 
  بدور

  

دوشش   شيطان لعين  عروسي است كه چون   
  باد
  

  پير صوفي بخاطر قطرة مي كرد حالل
  

  دست شيطان لعين هر دو در آغوشش باد  
  

  گفت بشاه حافظ ار عاشق حق بود نمي
  

  از مظلمة خون سياووشش بادشرمي   
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  عاشق سيم و زر و با شه تركان گويد
  

  جان فداي شكرين پستة خاموشش باد  
  

  چشم حافظ ز طمع پر شده از روي شهان
  

  ورد او ذكر شد و چشم خطا پوشش باد  
  

نرگس مست شهش كرد اشارت زر و 
  سيم

  

  گر چه از ملت بيچاره فراموشش باد  
  

  ان گشته غالمبرقعي از طمع اين شاعرت
  

  حلقة بندگي شاه در گوشش باد  
  
  حافظ -122

  در نمازم خم ابروي تو با ياد آمد
  

  حالتي رفت كه محراب بفرياد آمد  
  

باده صافي شد و مرغان چمن مست 
  شدند

  

  موسم عاشقي و كار به بنياد آمد  
  

  شنوم بوي بهبود ز اوضاع جهان مي
  

  شادي آورد گل و باد صبا شاد آمد  
  

  رب از گفتة حافظ غزلي نغز بخوانمط
  

  تا بگويم كه ز عهد طربم ياد آمد  
  

  
  حافظ شكن -122

  آن نمازي كه ز ابروي بتان ياد آمد
  

  ني نماز است بود طعن و ز بيداد آمد  
  

  هر عبادت كه تو كردي همه بر باد آمد    ز من اكنون بشنو شاعر و ديوانة پير
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  بادة صافي خود دور كن از صحن چمن

  
  بين كه از ظلم تو هر مرغ بفرياد آمد  

  
  بسكه در طرف چمن باده و مي بردي تو

  
  زين حرام نجست لرزه بشمشاد آمد  

  
  نايد بوي بهبود ز اوضاع جهان مي

  
  بهره ز دين شاد آمد مگر آن صوفي بي  

  
  اي جوانان ز هنر بهره نخواهيد گرفت

  
  تا كه اين رقص هنر گشت و طرب ياد آمد  

  
  باتات ز پيوند ترقي كردنداين ن

  
  ثمر و بار كه آزاد آمد اين بشر بي  

  
  هر درختي ندهد ميوه بسوزانندش

  
  اي خوشا آن بشري كز شجر ارشاد آمد  

  
  حافظ بس بود اين مطربي و القيدي

  
  چند گوئي كه ز عهد طربم ياد آمد  

  
  برقعي پند بگو وعظي و اندرز بگو

  
  مدگر تو را همتي و ذوق خدا داد آ  

  
  حافظ -123

  عشق تو نهال حيرت آمد
  

  وصل تو كمال حيرت آمد  
  

  بس غرقة حال وصل كاخر
  

  هم بر سر حال حيرت آمد  
  

  حافظ شكن -123

  اي عقل ببال غيرت آمد    اي عشق بنال غيرت آمد
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  بس غرقة خال وصل و حيرت

  
  هشيار و بحال غيرت آمد  

  
  حيرت بگذارد عشق و مستي

  
  يرت آمدچشمي تو بمال غ  

  
  هاي غربي تا چند ز خدعه

  
  بس كن ز شمال غيرت آمد  

  
  هم وصل حماقت است و واصل

  
  آنجا كه كمال و غيرت آمد  

  
  از هر طرفي بدفع دشمن

  
  آواز جالل غيرت آمد  

  
  شد منهزم عار و ننگ و پستي

  
  آنجا كه نهال غيرت آمد  

  
  ليكن ز خيال شاعرانه

  
  عشق و نه مجال غيرت آمد  

  
  ن برقعيا مخوان تو تصنيفها
  

  غيرت آمد 1بشتاب و تعال  
  
  حافظ -124

  دوش از جناب آصف پيك بشارت آمد
  

  كز حضرت سليمان عشرت اشارت آمد  
  

  خاك وجود ما را از آب باده گل كن
  

  ويران سراي دل را گاه عمارت آمد  
  

  همت نگر كه موري با اين حقارت آمد    بر تخت جم تاجش معراج آسمانست
                                                           

 تعال = بيا. -1
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درياست مجلس شاه درياب وقت 

  درياب
  

  هان ايزيان رسيده وقت تجارت آمد  
  

  اي تو حافظ فيضي ز شاه در خواه ه آلود
  

  كان عنصر سماحت بهر طهارت آمد  
  

  حافظ شكن -124

  آصف بود پيمبر اهل طهارت آمد
  

  از خالق سليمان بهرش امارت آمد  
  

  نامش بهر وزيري ز اهل ستم نگنجد
  

  خيالي كز تو جسارت آمداي شاعر   
  

  اند آصف اين فاسقان عياش كي گشته
  

آصف كجا و عشرت، عشرت خسارت   
  آمد

  
  خاك وجود خود را انداختي بدوزخ

  
  تا با شراب و باده از تو شرارت آمد  

  
  رندان اليبالي از بس ز يار گفتند

  
  ويران شده است ايران ننگ و حقارت آمد  

  
  هاي ننگين معيوب گشته دلها زين خرقه

  
  كو مرد پاك دامن وقت طهارت آمد  

  
  امروز گشته پيدا آن كفرهاي پنهان

  
  بربابيان و صوفي صدر و امارت آمد  

  
بين شاعر طميع كار خود را نموده چون 

  مور
  خست نگر كه شاعر با آن حقارت آمد  
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كافر است و تاجش فخري   جم

  بمشركانست
  

  مدگويا كه كفر و وزرش بر تو بشارت آ  
  

  اي تو حافظ فيضي ز شاه در خواه آلوده
  

  زيرا تو را ز يزدان دوزخ اشارت آمد  
  

  اي برقعي چه گوئي با جاهالن گمراه
  

  بيدار كن تو ايران وقت تجارت آمد  
  

  
  حافظ -125

  ديريست كه دلدار پيامي نفرستاد
  

  ننوشت كالمي و سالمي نفرستاد  
  

  صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
  

  يكي ندوانيد و پيامي نفرستادپ  
  

  چندان كه زدم الف كرامات و مقامات
  

  هيچم خير از هيچ مقامي نفرستاد  
  

  حافظ بادب باش كه واخواست نباشد
  

  گر شاه پيامي بغالمي نفرستاد  
  

  حافظ شكن -125

  شاعر كه بهر شاه سالمي بفرستاد
  

  ديريست كه اشعار تمامي بفرستاد  
  

  اه و وزيريصد مدح فرستاد بهرش
  

  عاشق بهمه گشت و پيامي بفرستاد  
  

  او نيز زر و سيم چه دامي بفرستاد    مدحش كه رسد دست شه عقل رميده
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  دانست كه گر زر ندهد مدح نگويد

  
  از سيم و زرش دانه و دامي بفرستاد  

  
  فرياد از آن شاه و وزيري كه بزودي

  
  از بهر دو الفي دو سه جامي بفرستاد  

  
  ه شاعر ز مقامات زند الفهر قدر ك

  
  او بيشتر انعام بگيرد ز مقامي بفرستاد  

  
  ده شاعر بثنا خواني خود خاتمه مي

  
  چون شاه پيامي بغالمي بفرستاد  

  
  اي برقعي از علم و ادب گوي نه از مدح

  
  داني بكجا مدح لئامي بفرستاد  

  
  حافظ -126

  بنياد شراب و عيش نهان چيست كار بي
  

  ندان و هر چه بادا بادزديم بر صف ر  
  

  ز انقالب زمانه عجب مدار كه چرخ
  

  از اين فسانه هزاران هزار دارد ياد  
  

  قدح بشرط ادب گير ز آنكه تركيبش
  

 ز كاسة سر جمشيد و بهمن است و قباد  
 

كه آگه است كه كاوس و كي كجا 
  رفتند

  

  كه واقفست كه چون رفت تخت جم بر باد  
  

  بينم ميز حسرت لب شيرين هنوز 
  

  دمد از خون ديدة فرهاد كه الله مي  
  

  كه تابزاد و بشد جام مي ز كف ننهاد    وفائي دهر مگر كه الله ندانست بي
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  بيا بيا كه زماني ز مي خراب شويم

  
  مگر رسيم بگنجي درين خراب آباد  

  
  دهند اجازت مرا بسير و سفر نمي

  
  نسيم خاك مصلي و آب ركناباد  

  
  ش بحافظ آنچه رسيدرسيد در غم عشق

  
  كه چشم زخم مانه بجان او مرساد  

  
  حافظ شكن -126

  بنياد شراب و عشق خسان چيست كار بي
  

  مرو بدوزخ و زندان كه هر چه باداباد  
  

مخور تو گول ز شاعر ز جهل و ناداني 
  ات

  

  كند ز خود بنياد كه بيخبر ز خطر مي  
  

  نه انقالب زمانه فسانه شد شاعر
  

  تو باشد برو مكن فريادفسانه گفت   
  

  هر آن ديار كه از ظلم و جور شد غوغا
  

  بانقالب بزن ريشه را و ده بر باد  
  

  مي تو گر كه ز عرفان بدي بند قدحش
  

  چه كاسه سر جمشيد مشرك و چه قباد  
  

هرآن قدح كه ز مي شد نجس بشوي آن 
  را
  

  مگير با ادب آن را بدست خود اي داد  
  

  ار شاعري كه بگفتتو كفر بنگر و انك
  

كه آگهست كه كاووس و كي كجا است   
  معاد
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  بخوان كتاب خدا شاعرا مشو كافر

  
  1بقول حق بود آتش بر ايشان مرصاد  

  
  خوار خوار الله را مي نموده شاعر مي

  
  كه تابزاد و بشد الله جام مي ننهاد  

  
  دروغ را بنگر از كجا است تا بكجا

  
  فرساد يهاي ب قياس گير بر اين گفته  

  
  ز مي خراب مشو بر خيال گنج نهان

  
  كند ارشاد كه گنج عقل بهر گنج مي  

  
  تعلق تو بشيراز و آب ركناباد

  
  ببرده است ز تو اعتقاد بر ميعاد  

  
  بترس از مرض عشق و كن رها مستي

  
  2بخوان كتاب خدا ربك لبالمرصاد  

  
  حافظ -127

  عكس روي تو چو در آئينه جام افتاد
  

  ز خندة مي در طمع خام افتادصوفي ا  
  

نگاري كه  اين همه عكس مي و نقش
  نمود

  

  يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد  
  

  غيرت عشق زبان همه خاصان ببريد
  

  كز كجا سر غمش در دهن عام افتاد  
  

                                                           

 مرصاد = كمينگاه، يعني آتش دوزخ آنها را احاطه كرده است. -1

β¨﴿ ي قرآني اشاره به آيه -2 Î) y7 −/u‘ ÏŠ$|¹ ö� Ïϑø9$$Î7 s9﴾  )مي باشد14: فجر (. 
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  من ز مسجد بخرابات نه بخود افتادم
  

  اينم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد  
  

  نرود چون پرگارچكند گر پي دوران 
  

  هر كه در دائرة گردش ايام افتاد  
  

  زير شمشير غمش رقص كنان بايد رفت
  

  كانكه شد كشتة او نيك سرانجام افتاد  
  

  در خم زلف تو آويخت دل از چاه زنخ
  

  آه كز چاه برون آمد و در دام افتاد  
  

  صوفيان جمله حريفند و نظر باز ولي
  

  افتاد زين ميان حافظ دل سوخته بد نام  
  

  حافظ شكن -127

  عكس ابليس چو در آينة جام افتاد
  

  صوفي از جهل در آئينة اوهام افتاد  
  

  پير را چون طمع سروري و شاهي بود
  

  لقب شاهي او از طمع خام افتاد  
  

اين همه عكس رخ پير كه صوفي 
  بگرفت

  

  يكي از خدعة شركست بانعام افتاد  
  

  غيرت و عشق كجا عشق ندارد غيرت
  

  غيرت بد نام افتاد عاشقي شيوة بي  
  

  گر تو را غيرت دين بود رخ پير چه بود
  

  كار تو با رخ ديوان و لب جام افتاد  
  



    

  حافظ شكن      242 
    

  تو ز مسجد بخرابات بخود رو كردي
  

  ازل ايخام افتاد 1اينت از بد عملي نز  
  

  چكند آنكه ز عقل و خردش دور كرد
  

  تهمت شر خودش گردن ايام افتاد  
  

  ام ندارد تقصيرعارفا گردش اي
  

  بين بĤيات خدا سود و اكرام افتاد  
  

  زير مهميز شد و پير مرو رقص كنان
  

  آنكه رقصيد چو ديوانه سرانجام افتاد  
  

  صوفيان جمله سفيهند بنزد عقال
  

  حافظا طشت تو تنها نه كه از بام افتاد  
  

  گويند تا بكي برقعي از زلف و زنخ مي
  

  افتاد آه اين زلف كج و چاه زنخ دام  
  
  حافظ -128

  بحسن خلق و وفا كس بيار ما نرسد
  

  تو را در اين سخن انكار كار ما نرسد  
  

  اند اگر چه حسن فروشان بجلوه آمده
  

  كسي بحسن و مالحت بيار ما نرسد  
  

  هزار نقد ببازار كائنات آرند
  

  يكي به سكة صاحب عيار ما نرسد  
  

شوي كس  چنان بزي كه اگر خاك ره 
  را
  

  ر خاطري از رهگذار ما نرسدغبا  
  

  بسمع پادشه كاميار ما نرسد    بسوخت حافظ و ترسم كه شرح قصة او
                                                           

 نز = مخفف نه از. -1
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  حافظ شكن -128

  كسي بياري ما در ديار ما نرسد
  

  نه يار بلكه اميري بكار ما نرسد  
  

  اگر چه مدح و تملق ز شاعر است ولي
  

  كسي بشاعر و شعر ديار ما نرسد  
  

  شاعر دادبحق صحبت شاهي كه زر ب
  

  كسي بجور شه و شهسوار ما نرسد  
  

  هزار نقش ز ديو است بر در و ديوار
  

  يكي بزشتي اين افتخار ما نرسد  
  

  هزار نقد بحافظ دهند بهر ملق
  

  يكي چو سكة صاحب عيار ما نرسد  
  

  مساز با همه شاعر نفاق را بگذار
  

  مگو غبار ره و رهگذار ما نرسد  
  

  حم شاهبسوز شاعرا گر دير شد تر
  

  مگو كه رزق ز پروردگار ما نرسد  
  

  من از ثنا و ملق برقعي شدم بيزار
  

  براي آنكه بكس ننگ و عار ما نرسد  
  
  حافظ -129

  گيرد دلم جز مهر مهرويان طريقي بر نمي
  

  گيرد دهم پندش و ليكن در نمي ز هر در مي  
  

و  از مطرب  گر حديث  نصيحت خدارا اي 
  گو مي 

  گيرد يال ما از اين بهتر نميكه نقشي در خ  
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  بيا اي ساقي گلرخ بياور بادة رنگين

  
كه فكري در درون ما ازين خوشتر   

  1گيرد نمي
  

  اين دلق مرقع را بخواهم سوختن من 
  روزي

  

  2گيرد فروش اش بجا مي بر نمي كه پير مي  
  

  اندرين  شمع چون  كه   خندم گريه مي  ميان
  مجلس

  

  گيرد ا در نميزبان آتشينم هست ام  
  

سخن در احتياج ما و استغناي معشوق 
  است

  

چه سود افسونگري اي دل كه در دلبر   
  گيرد نمي

  
بدين شعر تر و شيرين ز شاهنشه عجب 

  دارم
  

  گيرد كه سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمي  
  

  حافظ شكن -129

هر آن شاعر كه جز رندي طريقي بر 
  گيرد نمي

  

  گيرد نمي 3چرا آذرعجب دارم كه ديوانش   
  

  گيرد دلش جز مهر مهرويان بپندي در نمي  تمام شعر ديوانش حديث مطرب و مي 
                                                           

 ي محمد بهشتي وجود ندارد. ح و مقدمهاين بيت در ديوان حافظ با تصحي -1

 ي محمد بهشتي وجود ندارد. اين بيت در ديوان حافظ با تصحيح و مقدمه -2

 آتش. -3
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  شد
  

  

  بيا اي غافل مسكين هنر آور بامر دين
  

  گيرد هنر گر همدمي خواهد ز دين بهتر نمي  
  

  مياور بادة رنگين مشو آلوده و ننگين
  

  گيرد اگر چه شاعر بيدين ز ما رهبر نمي  
  

شاعر مسكين زند دم از مي و عجب از 
  ساقي

  

  گيرد مگر ترسي ورا از خالق اكبر نمي  
  

برو صوفي باين دلق و بر اين خدعه بزن 
  آذر

  

  گيرد شناس اين دو بكامي بر نمي كه نزد حق  
  

بود شاعر چو ديوانه گهي خندد گهي 
  گريد

  

  گيرد بجز عشق و جنون شاعر ره ديگر نمي  
  

افسون ورا شده معشوق او دنيا كه با 
  خواهد

  

  گيرد بجز دنيا و مافيها بدل دلبر نمي  
  

بگو از من باين رندان كه مستي از قضا 
  نبود

  

  گيرد كه مستي ز اختيار آنكه جز ساغر نمي  
  

  مست بچشم  خود بازي   كه بد رندي   چه
  هر شاهي

  

كس سيم و زر شاهان از اين بدتر  كه  
  گيرد نمي
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و دينت زده  سرد چشمي ازين مهوش دل 
  آتش 

  

كه ديگر پند و اندرزي تو را در سر   
  گيرد نمي

  
  خدا و منعم ديار و نگار شاعران شاه است

  
گويد زر از ديگر  بكس جز او نمي  

  گيرد نمي
  

بدين شعر تر حافظ ز خالق من عجب 
  دارم

  

  گيرد بارد باين دفتر نمي چرا آتش نمي  
  

زر  تصريح  تر آنكه قومي با چنين  عجب
  واهيخ
  

  گيرد تو را با شاعر دنيا طلب همسر نمي  
  

  عجب نبود اگر وقري بشعرت شاه نگذارد
  

چه اورا چون تو بسيار است وزير پر   
  گيرد نمي

  
  نه هر شعر گزافي شاعرش الئق بزر باشد

  
كه عاقل ياوه را چون در و چون گوهر نمي   

  گيرد 
  

شعر  تو خود از عجب پنداري كه الفت 
  تر باشد

  

  گيرد حقيقت بين خرافترا بشعر تر نمي  
  

  برو اي برقعي حق را ز شعر محوالتي جو
  

  گيرد كسي از شعر فاسد نكتة زو بهتر نمي  
  
  حافظ -130
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آنكه رخسار تو را رنگ گل و نسرين 
  داد
  

  صبر و آرام تواند بمن مسكين داد  
  

  من همان روز ز فرهاد طمع ببريدم
  

  داد كه عنان دل شيدا بلب شيرين  
  

صورت  جهان از ره  است   عروسي خوش 
  ليكن 

  

  داد 1هر كه پيوست بدو عمر خوشش كابين  
  

  گنج زر گر نبود گنج قناعت باقي است
  

  آنكه آن داد بشاهان بگدايان اين داد  
  

  در كف غصه دوران دل حافظ خون شد
  

  از فراق رخت اي خواجه قوام الدين داد  
  

  
  حافظ شكن -130

ا بجهان هوش و روان و دين آن كه ما ر
  داد
  

  بهر دفع شعرا اين دل ما تسكين داد  
  

  قصة شاعر همه از رنگ و گل و رخساره
  

  اين همه مدح و ثنا را بقوام الدين داد  
  

  من همان روز كه ديوان تو ديدم گفتم
  

  كه مريدان تو را حمق و دل سنگين داد  
  

  بعد ازين دست من و دامن اسالم و خرد
  

  اوهام و خرافات كه آن بيدين دادتو و   
  

                                                           

 كابين = مهريه. -1
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جهان گول مخور جان   بد عروسي است
  عزيز 

  

  ليك شاعر دل خود باخت و باو كابين داد  
  

  حافظ ار معتقد گنج قناعت بودي
  

  كرد اين داد رفت نمي در هر خانه نمي  
  

  در كف غصة دوران دل حافظ خون شد
  

  از فراق رخت اي خواجه قوام الدين داد  
  

  ز حمق كسي شعر تو عرفان داندعجب ا
  

  فكري آن مسكين داد برقعي داد ز بي  
  
  حافظ -131

  پيرانه سرم عشق جواني بسر افتاد
  

  وان راز كه در دل نهفتم بدر افتاد  
  

  از راه نظر مرغ دلم گشت هوا گير
  

  اي ديده نگه كن كه بدام كه در افتاد  
  

  بس تجربه كرديم درين دير مكافات
  

  ن هر كه در افتاد ور افتادبا درد كشا  
  

  گر جان ندهد سنگ سيه لعل نگردد
  

  با طينت اصلي چه كند بد گهر افتاد  
  

  حافظ شكن -131

  خبر افتاد از عشق خدا شاعر ما بي
  

  چون عشق هوا بد بجواني بسر افتاد  
  

  پس شاعر ما عاشق حق نيست مسلّم
  

  وان خدعه و تزوير و نفاقش بدر افتاد  
  

  اي اهل خرد كي بخدا اين نظر افتاد    ر مرغ دلش گشت هوا گيراز راه نظ
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  دردا كه از اين شاعر مسكين سيه روي

  
  بس طعن باسالم كه در هر گذر افتاد  

  
  هر طعنه و تحقير بدين از شعرا بود

  
  قانون خدا از شعرا در بدر افتاد  

  
  بافندگي اين شعرا زهد و ورع برد

  
  ديگر افتادبس رند و نظر باز كه بر يك  

  
  ما تجربه كرديم در اين دار مكافات

  
  با دردكشان هر كه در افتاد سر افتاد  

  
  �YB �_4"&0چون آن كه بياورد يكي 

  
  حق مرجع قم با اثر افتاد �/Yشد   

  
  آورد كتابي 1ديگر بشدي خالصي

  
  كم آنكه بدين پايه شد و پر گهر افتاد  

  
ديگر ز صفاهان بخراسان بشد و مكتب 

  رآنق
  

  زو جلوه نمودي و بحكمت شرر افتاد  
  

  ديگر چه مقدس بنوشتي چو حديقه
  

  شد مفخر اسالم و به صوفي ضرر افتاد  
  

  ديگر بشدي صاحب ميزان مطالب
  

  آثار زبان و قلمش پر درر افتاد  
  

  زينگونه بر انگيخت خداوند هزاران
  

  تا حق بشدي ظاهر و باطل خطر افتاد  
  

                                                           

�اشاره به  -1� Y/�  خالصي از مراجع شيعه در نجف مي باشد كه براي اصالح و بيداري مردم تالشهاي فراوان
 نمود.
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  برقعي آمدتا نوبت حافظ شكن و 
  

  با نيش قلم حمله بهر كور و كر افتاد  
  

  بس تهمت و تهديد بر او ريخت و ليكن
  

  با ولد علي هر كه در افتاد ور افتاد  
  

  از عو عو گرگان و سگان ترس نباشد
  

  شيران نهراسند كه خر عر و عر افتاد  
  

  چون طينت بد علت كفر بشري نيست
  

  از نيت و از سوء عمل بد بشر افتاد  
  

  بافت بدنيا اين حافظ با خنده كه مي
  

  در زير لحد خون دلش در جگر افتاد  
  
  حافظ -132

  نه هر كه چهره بر افروخت دلبري داند
  

  نه هر كه آينه سازد سكندري داند  
  

نه هر كسي كه كله كج نهاد و تند 
  نشست

  

  كاله داري و آئين سروري داند  
  

  هزار نكته باريكتر ز مو اينجا است
  

  نه هر كه سر نتراشد قلندري داند  
  

  تو بندگي چو گدايان بشرط مزد مكن
  

  كه خواجه خود روِش بنده پروري داند  
  

  غالم همت آن رند عافيت سوزم
  

  كه در گدا صفتي كيمياگري داند  
  

  وفاي عهد نكو باشد ار بياموزي
  

  و گرنه هر كه تو بيني ستمگري داند  
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  وبان شدبقد و چهره هر آنكس كه شاه خ
  

  جهان بگيرد اگر دادگستري داند  
  

  ام چه چاره كنم در آب ديدة خود غرقه
  

  درين محيط نه هر كس شناوري داند  
  

  بباختم دل ديوانه و ندانستم
  

  شيوة پري داند ييكه آدمي بچه  
  

  ز شعر دلكش حافظ كسي بود آگاه
  

  كه لطف طبع و سخن گفتن دري داند  
  

  حافظ شكن -132

  پرچمي افراخت رهبري داند نه هر كه
  

  نه هر كه قافيه سازد سخنوري داند  
  

نه هر كسي كه ز عرفان و يا ز فلسفه 
  بافت

  

  هدايتي ز خود آورد و رهبري داند  
  

  عنايتي ز خدا الزم از هدايت وحي
  

  و گرنه اهل هوا راه دلبري داند  
  

  هر آنكه سيم و زر خود بشاعران بخشد
  

  دري داندكاله داري و آئين قُل  
  

  هزار نكتة باريكتر تو پنداري
  

  و گرنه هر كه شقي شد قلندري داند  
  

  تو ترك بندگي اين خسان نما يك دم
  

  كه خالق تو خدا بنده پروري داند  
  

  غالم نكبت رندان مباش و دون همت
  

  كه رند الت كجا كيمياگري داند  
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  وفا و عهد نبايد ز شاعران آموخت
  

  جز ستمگري داندكه الت و پست كجا   
  

بحرص و آز و طمع غرق گشتي اي 
  شاعر

  

  رسد بياريت آن كو شناوري داند  
  

  بقد و چهرة خوبان نباخت شاعر دل
  

  مگر بشاه كه او ذره پروري داند  
  

  بباختي دل و دين را بزر ندانستي
  

  كه قدر گوهر دين را نه هر سري داند  
  

بعجب خويش اگر ديد شعر خود 
  دلكش

  

  ار كه او عجب و برتري داندعجب مد  
  

  تو برقعي بكن از عجب و برتري دوري
  

  فروتني بكند هر كه رهبري داند  
  
  حافظ -133

  نيست در شهر نگاري كه دل ما ببرد
  

  بختم ار يار شود رختم از اينجا ببرد  
  

و سرمست كه پيش  كو حريفي خوش 
  كرمش 

  

  عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد  
  

  ه بچل سال بدست آوردمعلم و فضلي ك
  

  ترسم آن نرگس مستانه بيكجا ببرد  
  

  راه عشق ارچه كمينگاه كماندارانست
  

  هر كه دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد  
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  حافظ ار جان طلبد غمزة مستانة يار
  

  خانه از غير بپرداز و بهل تا ببرد  
  

  
  

  حافظ شكن -133

  نيست در شهر كسي مدح و ثنا را ببرد
  

  چه بديوان و از اينجا ببرد بخرد هر  
  

  ترسم اين شعر و غزل ريشة ما را بكند
  

  گر خدا رحم كند بخشد و ما را ببرد  
  

  كو رفيقي متدين كه بعلم و عملش
  

  بمن زار شود يار و هوا را ببرد  
  

  در خيال و هوس و قيد هوا پابندم
  

  كو پيمبر صفتي كاين همه غوغا ببرد  
  

  بينم ميخبرت  باغبانا ز خزان بي
  

  آه از آن روز كه بادت گل رعنا ببرد  
  

  بجواني تو مشو غره و ايمن ز اجل
  

  اگر امروز نبردت بفردا ببرد  
  

نرگس  علم و فضلي كه ببازي توبيك 
  مست

  

  علم نبود همه وهم است و تمنا ببرد  
  

  صوفي از الف مباف و ز كرات تو مناز
  

  سامري را نرسد تا يد و بيضا ببرد  
  

  ي بشكن و از باده مكن مدح و ثناجام م
  

  ترسم اين سيل هوا يكسره از جا ببرد  
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دين خود را بخر و محكم و مستحكم 
  كن

  

  ترسم ابليس كند غارت و اعدا ببرد  
  

  شاعرا دم مزن از غمزة مستانة يار
  

  ترسم اين گفتة تو عقل بيغما ببرد  
  

  برقعي! شاعر با خنده نمايد اغوا
  

  اع همه يكجا ببردبشكن او را كه مت  
  
  حافظ -134

  در ازل هر كو بفيض دولت ارزاني بود
  

  تا ابد جام مرادش همدم جاني بود  
  

شد  خواستم   كه از مي  همان ساعت  من
  كار  توبه

  

  گفتم اين شاخ ار دهد باري پشيماني بود  
  

سوسن   چون  سجاده  كافكنم خود گرفتم 
  بدوش 

  

  اني بودهمچو گل بر خرقه رنگ مي مسلم  
  

  چراغ جام در خلوت نمي آرم نشست بي 
  

  زانكه كنج اهل دل بايد كه نوراني بود  
  

  همت عالي طلب جام مرصع گو مباش
  

  رند را آب غنب ياقوت رماني بود  
  

  مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر ميان
  

  جام مي نگرفتن از جانان گران جاني بود  
  

  هانخورد پن مي حافظ   گفت  دي عزيزي
  شراب

  اي عزيز من گناه آن به كه پنهاني بود  
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  حافظ شكن -134

  در ازل كسرا بفيض دولت ارزاني نبود
  

  فيض دولت جز برنج و سعي انساني نبود  
  

هرچه گفتم توبه كن از مي نجاست را 
  مخور

  گفت آن شيطان مرا عقل و پشيماني نبود  
  

  خود گرفتم سجده كردي شاعرا چون
  مؤمنان

  

  نتيجه چون تو را فكر مسلماني نبود بي  
  

  جام مي باشد چراغ محفل عرفانيان
  

  زانكه ايشان را اگر دل بود نوراني نبود  
  

  بود آب عنب اقرار حافظ را نگر  مي
  

  پس مخور گول اي برادر باده عرفاني نبود  
  

سر و سامان شده اين ملت و كشور ز  بي
  شعر

  

  نبود كاش اينجا عقل و كاري بود ديواني  
  

خوش بود عزلت ولي با علم و دين باشد 
  اگر

  

  گر در آنجا وهمِ پير و فكر شيطاني نبود  
  

نيكنامي خواهي اي دل اهل تقوي را 
  گزين

  

  مرد با تقوي بدوران اهل ناداني نبود  
  

  مجلس انسي اگر پيدا شود ز اهل خدا
  

  شعر و مستي كن رها گر ذكر رحماني نبود  
  



    

  حافظ شكن      256 
    

  وار گو بيدار شوخ با مريد حافظ مي
  

  اي عزيز آن مي اگر حق بود پنهاني نبود  
  
  حافظ -135

  نشين دوش بميخانه شد زاهد خلوت 
  

  از سر پيمان برفت با سر پيمانه شد  
  

  شاهد عهد شباب آمده بودش بخواب
  

  باز به پيرانه سر عاشق و ديوانه شد  
  

  گذشت راهزن دين و دل مغبچة مي
  

  يگانه شددر پي آن آشنا از همه ب  
  

  گرية شام و سحر شكر كه ضايع نگشت
  

  قطرة باران ما گوهر يكدانه شد  
  

  منزل حافظ كنون بارگه پادشا است
  

  دل سوي دلدار رفت جان بر جانانه شد  
  

  حافظ شكن -135

  رند ريا كار بود دوش بميخانه شد
  

  نشين كَي سر پيمانه شد زاهد خلوت  
  

  شاهد صوفي بود پير و بيند بخواب
  

  سر كه سپارد به پير عاشق و ديوانه شد  
  

  ربود دين و دلي گر بدي مبغچه كي مي 
  

  شاعر مست و هوي از همه بيگانه شد  
  

  برد تابش انوار عقل وسوسه را مي
  

  بهرة علم و خرد قسمت فرزانه شد  
  

  مجلس دانش بر خود سري و گمرهي
  

  حلقة دين صوفيان مجلس افسانه شد  
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شكند از ريا است ي ميصوفي اگر جام م  
  

  ورنه حاللي مي مذهب رندانه شد  
  

  گو بمريدان شعر گرية حافظ نگر
  

  ذكر و سحر خيزيش جمله ز ماهانه شد  
  

  گرية شام و سحر بهر چه ضايع نگشت
  

  اش سيم و زر و دانه شد اجر يكي قطره  
  

  جايگه و فخر او كجا است دربار شاه
  

  اين غزليات او آفت هر خانه شد  
  

  گير گشته عجب نكته گير برقعي گوشه
  

  نظم و نفرينش چو تير آفت ميخانه شد  
  
  حافظ -136

  بينم ياران را چه شد ياري اندر كس نمي
  

دوستي كَي آخر آمد دوستداران را چه   
  شد

  
سازد مگر عودش  نمي خوش   سازي  زهره

  بسوخت 
  

كس ندارد ذوق مستي ميگساران را چه   
  شد

  داند خموش ي كس نميحافظ اسرار اله
  

پرسي كه دور روزگاران را چه  از كه مي  
  شد

  
  حافظ شكن -136

  بخشند ياران را چه شد شاعران را زر نمي
  

  مشت شاعر خالي است مال داران را چه شد  
  

  نام غيرت ننگ آمد نامداران را چه شد  آب حيوان تيره گون از شعر الف 
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  شاعران
  

  

  حراميو هر  شكست   حق  صد هزاران
  شد حالل

  

يادگار اهل قرآن در كجا و شهسواران را   
  چه شد

  
ها  صوتي از اهل عدالت بر نيايد سال 

  است
  

  رونق بازار حق كو روزگاران را چه شد  
  

حافظان از اهل قرآن داشت اين شهر و 
  ديار

  

دور تقوي كَي سر آمد حق گزاران را چه   
  شد

  
  گوئيا توفيق و همت نيست ديگر بهر ما

  
  يك نفر بر پا نخيزد جان سپاران را چه شد  

  
هر طرف ساز و نواز و رقص و بيعاري 

  بپا
  

كس ندارد شرم و غيرت شرمساران راچه   
  شد

  
  مسلكي حافظا اشعار تو آموخت اين بي

  
  رفت ترس از خالق و اميدواران را چه شد  

  
  برقعي بين شعر زشت شاعر اهل هوا

  
ن را چه گسارا كس ندارد ذوق مستي مي  

  شد
  

  
  حافظ -137

  پيش پائي بچراغ تو ببينم چه شود    گر من از باغ تو يك ميوه بچينم چه شود
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  صرف شد عمر گرانمايه بمعشوقه و مي

  
  تا از آانم چه به پيش آيد و زينم چه شود  

  
  حافظ شكن -137

  من ز ديوان تو صد خدعه بچينم چه شود
  

  شاعرا تيرگي روح تو بينم چه شود  
  

  يا رب اين حافظ مي گمره و اضالل كند
  

  گر من آگاه شوم باز نشينم چه شود  
  

  آخر اي ختم رسل ملت تو رفت ز شعر
  

  گر فتد چشم تو بر چشم حزينم چه شود  
  

عقل از عشق و هوي گشته ضعيف و 
  مستور

  

  عشق هر شاعر بيدين شده دينم چه شود  
  

  صرف شد عمر گرانمايه بشعر شعراء
  

  ان و گهي ديو قرينم چه شودگاه ديو  
  

  حق بدانست كه اهل هوسم ستر نمود
  

  خلق ار نيز بداند كه چنينم چه شود  
  

شاعر از عشق و مي و باده و مستي 
  گفت مي

  برقعي عقل و خرد را بگزينم چه شود  
  
  حافظ -138

مرا مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد 
  شد

  

قضاي آسمانست اين و ديگرگون نخواهد   
  دش
  

كه آنجا شد كم و افزون  قسمت   هر آن    مرا روز ازل كاري بجز رندي نفرمودند
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  نخواهد شد  
  

خدارا محتسب ما را بفرياد دف و ني 
  1بخش

  

قانون نخواهد  كه ساز شرع زين افسانه بي  
  شد

  
مجال من همين باشدكه پنهان مهر او 

  ورزم
  

  چون چگويم   و آغوشش  بوس حديث   
  نخواهد شد

  
  حافظ شكن -138

تورا مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد 
  شد

  

لذا محبوبت اي حافظ حق بيچون نخواهد   
  شد

  
  ولي عشق تو از نفس و هوا باشد قضا نبود

  
كه انساني بود مختار و ديگرگون نخواهد   

  شد
  

قضا و علم و خواست حق بود بر اختيار 
  تو
  

كه تغيير قضا با حق و حق ما دون نخواهد   
  دش
  

قضا گر جبر عشق آرد تو مجبوري نه 
  مختاري

  

چنين قانون نخواهد  چرا پس نهي بنمودت   
  شد

  
  نه از روز ازل كانجا كم و افزون نخواهد شد  توخود رندي نمودي باختيار دل غزل 

                                                           

ان حافظ اين مصرع از بيت چنين آمده است: بيا تا در صف رندان ببانگ چنگ در ديگر نسخه هاي ديو -1
 مي نوشيم.
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  گفتي
  

  

  خدايا شاعر جبري نباشد مسلم و عاقل
  

بود چون كافر و مشرك از آن بيرون   
  نخواهد شد

  
  ل و جام مي بود وزر و و بال توشراب لع

  
  عقابي باشدت فردا اگر اكنون نخواهد شد  

  
  رقيب و مانع شاعر ز ميخواري بود مؤمن

  
دگر آه تو اي شاعر سوي گردون نخواهد   

  شد
  

  مجال شاعران عمري بود هرزه دگر ياوه
  

چون  بوسي  كه   كشد موسي مي پنهان  به   
  نخواهد شد 

  
ظر از جرم اين ن مكن اي برقعي صرف 

  شاعر
  

هامون   در اين زخم طعن او جبران   كه  
  نخواهد شد

  
  حافظ -139

  دولت از مرغ همايون طلب و ساية او
  

  زانكه با زاغ و زغن شهپر دولت نبود  
  

  گر مدد خواستم از پير مغان عيب مكن
  

  پير ما گفت كه در صومعه همت نبود  
  

چون طهارت نبود كعبه و بتخانه يكي 
  است

  

  نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود  
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  حافظا علم و ادب ورز كه در مجلس شاه
  

  هر كه را نيست ادب الئق صحبت نبود  
  

  حافظ شكن -139

  دولت حق طلب ار پستي همت نبود
  

  اين همه مدح شهان شرط مروت نبود  
  

  ما صفا از تو نديديم بجز مدح و ملق
  

  آنقدر مدح بياور كه مالمت نبود  
  

دل شاعر پستي كه در او شعلة  خيره
  حرص

  

  تيره آن ديدة مستي كه بعبرت نبود  
  

  دولت و فرّ خان چيست بجز جور و ستم
  

  آن كه خود باخت بخس طالب رفعت نبود  
  

  عيبت آنست مدد خواستي از پير مغان
  

  مدد از حق نگرفتن ز فتوت نبود  
  

  همت آن نيست كه خود را بشهان بنده
  كني

  ا بندگي خلق ز همت نبودنزد م  
  

  نبود كعبه و بتخانه يكي در همه حال
  

  هر كسي گفت يكي الئق مهلت نبود  
  

  وصلت پير كند دامن هر پاك نجس
  

  ظاهر و باطن صوفي بطهارت نبود  
  

  شاعرا كعبه و بتخانه بنزد تو يكي است
  

  چون تو را پيروي از عفت و عصمت نبود  
  

  حقصحبت حق طلب و آن ادب الئق 
  

  چه شود گر بشهي الئق صحبت نبود  
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  برقعي دين بطلب دين خدا دين رسول
  

  هر كه را دين نبود الئق رحمت نبود  
  
  حافظ -140

  ستارة بدرخشيد و ماه مجلس شد
  

  دل رميدة ما را انيس و مونس شد  
  

  نگار من كه بمكتب نرفت و خط ننوشت
  

  بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد  
  

  نشاند اكنون يار مي ام بصدر مصطبه
  

  گداي شهر نگه كن كه مير مجلس شد  
  

  چو زر عزيز وجود است شعر من آري
  

  قبول دولتيان كيمياي اين مس شد  
  

  خيال آب خضر بست و جام كيخسرو
  

  بجرعه نوشي سلطان ابوالفوارس شد  
  

  ز راه ميكده ياران عنان بگردانيد
  

  چرا كه حافظ ازين راه رفت و مفلس شد  
  

  حافظ شكن -140

  نبد ستاره ستمگر نه ماه مجلس شد
  

  چرا بجور اميري ابوالفوارس شد  
  

  عجب ز شاعر جوياي درهم و دينار
  

  بهركه زر دهد او را انيس و مونس شد  
  

  تر آنكه بگفتند احمد مرسل عجب
  

  بود ارادة شاعر نه هر خنافس شد  
  

  نخوانده ختم غزل را كه جام كيخسرو
  

  لطان ابوالفوارس شدبجرعه نوشي س  
  



    

  حافظ شكن      264 
    

  پيمبران كه نگيرند جام گبران را
  

  كجا ز غمزه تواند كسي مدرس شد  
  

  پيمبران بندند اهل غمزه و لمزه
  

  مگر كه پير تو باشد كه او مدلس شد  
  

  امير زشت تو گرديد ماه مجلس تو
  

  دل تو خوش كه برايت درم مؤسس شد  
  

  هنر نكرد و بمكتب نرفت و خط ننوشت
  

  معلم صدها چه تو موسوس شد و لو  
  

  گويد نگر تملق و باليدنش كه مي
  

  قبول دولتيان شد بين كه زر مس شد  
  

  براي چند درم نزد حافظ مفلس
  

  ببين كه خضر چو سلطان و مير مجلس شد  
  

  گداي شهر چه روزي بصدر بنشيند
  

  عجب مدار گر از دين و عقل مفلس شد  
  

  اش براي آنكه نشانند صدر مصطبه
  

  ز عشق ديدة عقلش ز نور بيحس شد  
  

  براه ميكده اي برقعي قدم مگذار
  

  ببين كه ميكده بر حافظ منجس شد  
  

  
  حافظ -141

گداخت جان كه شود كار دل تمام و 
  نشد

  

  بسوختيم درين آرزوي خام و نشد  
  

  كه من بخويش نمودم صد اهتمام و نشد    دليل راه قدم بكوي عشق منه بي
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  انگيخت حافظ از سر فكر هزار حيله بر

  
  در آن هوس كه شود آن نگار رام و نشد  

  
  حافظ شكن -141

  هزار سعي نمودم رسم بكام و نشد
  

  شديم خسته در اين آرزو تمام و نشد  
  

  بخواستم كه كنم دفع شر اين عرفا
  

  بمسلمين بزدم اين صالي عام و نشد  
  

  دريغ و درد كه در رفع شر استعمار
  

  و عام و نشد 1از هر خاص بخواستم كمك  
  

  بدان هوس كه وجود آوريم استقالل
  

  بهمت همه ياران و هم گرام و نشد  
  

  پيام قتل برايم چه عارفان دادند
  

  بĤن هوس كه شوم خسته جان و رام و نشد  
  

  بخدعه باز مرا مجلسي ببحث كشيد
  

  بخواست تا كند او مغلطه ز دام و نشد  
  

  ما است بگفت نرمي گفتار تو هدايت
  

  شدم بنرمي و لينت چون يك غالم و نشد  
  

  براي ساده دالن دام عشق گستردند
  

  برفع دام نمودم صد اهتمام و نشد  
  

  هزار حيله بر انگيخت حافظ شيراز
  

  كه تا كند همه را مست يك دو جام و نشد  
  

  1بداد بر همه دانشوران پيام و نشد    براي محو خرافات برقعي كوشيد
                                                           

 تصحيح شد.» خاص«آمده كه به » خواص«ي دستنويس  در نسخه -1
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  افظح -142

  حسن تو هميشه در فزون باد
  

  رويت همه ساله الله گون باد  
  

  اندر سر ما خيال عشقت
  

  هر روز كه هست در فزون باد  
  

  لعل تو كه هست جان حافظ
  

  دور از لب مردمانِ دون باد  
  

  حافظ شكن -142

  مي كوش كه دانشت فزون باد
  

  جان تو ز فضل ذو فنون باد  
  

  فرزند عزيز ارجمندم
  

  تو هميشه الله گون باد روي  
  

  پرهيز تو از حرام و شبهه
  

  هر روز كه باد در فزون باد  
  

  با اهل كمال و زهد نزديك
  

  هم دور ز مردمان دون باد  
  

  هر دل كه ز كينه دشمنت شد
  

  از رحمت و فضل حق برون باد  
  

                                                                                                                                                      

 

ي گرامي؛ برادر محترم و خواهر عزيز! عالمه برقعي رحمه اهللا در اين اشعار به تالش هاي  خواننده -1
ت و رواجهاي موجود در جامعه اشاره نموده و از دانشوران گله اصالحي خويش در راه تصحيح خرافا

دارد كه در اين تالشها با او نبوده و او را تنها گذاشتند بلكه براي او مشكالت زيادي را خلق نمودند، 
براي آگاهي بيشتر از مساعي اين عالم مجاهد به سوانح حيات (كه دستنويس خود ايشان است و به عربي 

 ه) مراجعه فرماييد.نيز ترجمه شد
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  هر سر كه بتو ستيزه دارد
  

  از حق طلبم كه سر نگون باد  
  

  كجي پاك قلبت چو الف ز هر
  

  ني سين و نه شين نه الم و نون باد  
  

  از دين و خرد مپيچ سر را
  

  سر پيچ هرانكه شد زبون باد  
  

  از حق بطلب چو من برايت
  

  در خير و صالح رهنمون باد  
  

  مي كوش و بگو جواب باطل
  

  تا بيرغ كفر سرنگون باد  
  

  اي برقعي از هوس بپرهيز
  

  تا روي تو سرخ همچو خون باد  
  
  حافظ -143

من و صالح و سالمت كس اين گمان 
  نبرد

  

  كه كس برند خرابات ظن آن نبرد  
  

  من اين مرقع پشمينه بهر آن دارم
  

  كه زير خرقه كَشم مي كس اين گمان نبرد  
  

  مباش غره بعلم و عمل فقيه زمان
  

  كه هيچ كس ز قضاي خداي جان نبرد  
  

  مشو فريفتة رنگ و بو قدح در كش
  

  م ز دلت جز مي مغان نبردكه زنگ غ  
  

  حافظ شكن -143

  گمان خوش بتو جز ساده پيروان نبرد    كسي گمان سالمت بشاعران نبرد
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  سالمتي ز خراباتيان توقع نيست

  
  كه كس بِرند خرابات ظن آن نبرد  

  
  تو را مرقع پشمينه آلت صيد است

  
  كه زير خرقه كسي جز ريا گمان نبرد  

  
  و اي شاعرمباش غره بشعر و غزل ت

  
  مخوان خرافت خود شعر تر كه خان نبرد  

  
  باشد فقيه غره بعلم و عمل نمي

  
  كسي غرور بخود همچو صوفيان نبرد  

  
  غرور پير مپوش و ز مكر طعنه مزن

  
  بدانكه پير مغان تو نيز جان نبرد  

  
  مشو فريفته و كم قدح ز مي دركش

  
  كه زنگ غم ز دلت اين مي مغان نبرد  

  
  قلب و تباهي عملت بجز سياهي

  
  مي مغان ندهد بهره كفر از آن نبرد  

  
  ها بكوش برقعيا بهر محو باطل

  
  كسي ز غير عمل اجر رايگان نبرد  

  
  حافظ -144

بنفشه دوش بگل گفت و خوش نشاني 
  داد
  

  كه تاب من بجهان طرة فالني داد  
  

  برو معالجة خود كن اي نصحيت گو
  

  داد شراب و شاهد شيرين كه را زياني  
  

  دريغ حافظ مسكين من چه جاني داد    گذشت بر من مسكين و با رقيبان گفت
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  حافظ شكن -144

  بنفشه و گل و سنبل تو را نشاني داد
  

  كه رازق تو خدا ني فالن كه ناني داد  
  

  دلت خزانة توحيد بوده از فطرت
  

  چه فائده كه ز طغيان بدلستاني داد  
  

  دل شكسته بدرگاه حق ببر شاعر
  

  كه پير و مرشد كافر تو را زياني داد  
  

  مباش در پي تن پروري و بيعاري
  

  غذاي روح طلب چون تو را رواني داد  
  

  ز كفر و شرك بانكار حق مگو ديگر
  

  شراب و شاهد شيرين كه را زياني داد  
  

  گذشته شاه بحافظ نداد سيم و زري
  

  ز حرص شاعر مسكين ز غصه جاني داد  
  

  برقعي تو اندرزي بگو ببندگان خدا
  

  ز عقل و دين و شريعت اگر تواني داد  
  
  حافظ -145

  هماي اوج سعادت بدام ما افتد
  

  اگر تو را گذري بر مقام ما افتد  
  

  حباب وار بر اندازم از نشاط كاله
  

  اگر ز روي تو عكسي بجام ما افتد  
  

  حافظ شكن -145

  هماي اوج سعادت بدام ما افتد
  

  كالم ما افتد اگر تو را سخني از  
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  گر افكنيم كله را بعرش جا دارد
  

  اگر كه قرعة رحمت بنام ما افتد  
  

  خداي را نبود عكس و روي اي شاعر
  

  بگو بديو كه عكسي بجام ما افتد  
  

  فداي كس مشوي بر خيال زر شاعر
  

  اگر بدل اثري از مرام ما افتد  
  

  بزلف و لب ندهد جان كسي ز اهل خرد
  

  رد ز بام ما افتدمگر كه مست بمي  
  

  دهم سالم بĤن رهنماي دين خدا
  

  گر اتفاق و مجال پيام ما افتد  
  

  اگر حكومت قرآن بما شود طالع
  

  بود كه بر تو و پير تو انتقام ما افتد  
  

  ز خاك پاي خسان برقعي مگو ديگر
  

  كه گند گفتة آن در مشام ما افتد  
  
  حافظ -146

  ندبعد ازين دست من و دامن آن سرو بل
  

  كه بباالي چمان از بن و بيخم بر كند  
  

  حاجت مطرب و مي نيست تو برقع بگشا
  

  كه برقص آوردم آتش رويت چو سپند  
  

  حافظ شكن -146

  باشد اين گفت تو پر از سخن پير چوگند
  

  كه بگمراهيت افزود و ز بيخت بر كند  
  

  باز از مطرب و مي دمزدي و برقع پير
  

  ش چو سپندكه برقص آوردت آتش كفر  
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  شاعرا رو بره حق بشناس ايزد پاك
  

  كه خدا را نبود برقع و مي سم و سمند  
  

  گفتي اسرار گر اسرار شما اين باشد
  

  هست تزوير و ريا گمرهي و كفر و چرند  
  

  بكشد آهوي ننگين تو را عزرائيل
  

  شرم بادت ز فرشته مفكن دام و كمند  
  

  دل تو بسته بدنيا نه ز عقبي خبري
  

  اك بر فرق تو و بوسة آن قصر بلندخ  
  

  نگرفتي تو دل از آهوي ننگين حافظ
  

  جاي تو در برهوتست بزنجير و به بند  
  

  برقعي دل مفكن بر خط و خال دنيا
  

  چند باشي تو گرفتار هوا تا كي و چند  
  
  حافظ -147

  بر سر آنم كه گر ز دست بر آيد
  

  دست بكاري زنم كه غصه سر آيد  
  

  كن كه گنج بيابيترك گدائي م
  

  از نظر رهروي كه بر گذر آيد  
  

  صالح و طالح متاع خويش نمودند
  

  تا كه قبول افتد و چه در نظر آيد  
  

غفلت حافظ در اين سرا چه عجب 
  نيست

  

  خبر آيد هر كه به ميخانه رفت بي  
  

  
  حافظ شكن -147
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  چون ز غزل ني ثمر نه كار بر آيد
  

  درو پي علم و هنر كه غصه سر آي  
  

  حالت پيري كه عجز اين بشر آيد
  

  هنر آيد خوارست و بي شاعر مي  
  

  فصل جواني گذشت و عمر تبه شد
  

  حال كه پيري كجا ز تو اثر آيد  
  

  حال برون كن ز دل هوي و هوس را
  

  رو بخدا كن كه حاصلت ببر آيد  
  

  خلوت دل داده اي بصحبت پيران
  

  ديو چو داخل شود فرشته بر آيد  
  

  دان چو ظلمت شب يلدا استصحبت رن
  

  تا تو در آئي كجا شبت بسر آيد  
  

  ترك نما الف و باف شاعر و عارف
  

  مطرب عرفان ز گبر هم بتر آيد  
  

  مروت دنيا بر در پيران بي
  

  چند نشيني كه پير كي بدر آيد  
  

  ترك گدائي كن ار كه طالب گنجي
  

  گنج كجا از گدائي اي بشر آيد  
  

  يش نمودندصالح و طالع متاع خو
  

  ليك بطالح كجا ز حق نظر آيد  
  

  گر نظر حق بدي بصالح و طالح
  

  ثمر آيد رنج نبي و رسول بي  
  

  بلبل عاشق بگل تو مست و نداني
  

  باغ شود زرد و آذرش ببر آيد  
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  برقعيا خوش بود دو بيت اخيرش
  

  ليك چه شاعر باين نظر نه سر آيد  
  

  صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند
  

  اثر صبر نوبت ظفر آيد بر  
  

  غفلت شاعر در اين سرا چه عجب نيست
  

  اهل هوا را ز دين كجا خبر آيد  
  
  حافظ -148

  هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
  

  هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود  
  

آن چنان مهر ترام در دل و جان جاي 
  گرفت

  

  كه اگر سر برود از دل و وز جان نرود  
  

چون حافظ نشود   اهدكههركه خو
  سرگردان

  

  دل بخوبان ندهد و ز پي ايشان نرود  
  

  
  

  حافظ شكن -148

  هرگز آن نقش بت از فكر مريدان نرود
  

  هرگز آن پير برون از دل ايشان نرود  
  

  آن چنان پير بدل صوفي گمراه گرفت
  

  كه سرش گر برود و آن بت عرفان نرود  
  

كن رها اين بت خود گر نكني اي 
  يصوف

  بلب قبر و دم مرگ چو شيطان نرود  
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  هر چه جز صورت دل رفتن آن آسانست

  
  هر گنه توبه شود شرك بĤسان نرود  

  
  گر چه پيمان تو با پير بود اي صوفي

  
  گر چه وزرت بكشد ليك بجبران نرود  

  
  گر رود دين تو از پيروي پير چه عذر

  
  چون كه پير تو بدستور رسوالن نرود  

  
  نخواهد بشود سر گردان برقعي هر كه

  
  دل بعرفان ندهد و ز پي ديوان نرود  

  
  حافظ -149

  گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآيد
  

  گفتم كه ماه من شو گفتا اگر بر آيد  
  

  گفتم خوشا هوائي كز باغ خلد آيد
  

  گفتا خنك نسيمي كز كوي دلبر آيد  
  

گفتم زمان عشرت ديدي كه چون سر 
  آمد

  

  ين غصه هم سر آيدگفتا خموش حافظ ك  
  

  حافظ شكن -149

  گفتي غم تو دام گفتا غمم شر آيد
  

  گفتي كه يار من شو گفتا كه آذر آيد  
  

  گفتي ز پير عرفان رسم ضاللت آموز
  

  گفتا كه خوب گفتي اين كار ازو بر آيد  
  

  گفتي كه بر خيالي عقل و خرد بدادم
  

  گفتا كه رهزن تو هم وهم پرور آيد  
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  ام من دش گمراه گشتهگفتي ز بوي گن
  

  رهبر آيد 1گفتا برو ببويش كان بوت  
  

  گفتي خوشا هوائي كز باغ خلد خيزد
  

  گفتا تو را نسيم آن پير خوشتر آيد  
  

  گفتي كه ذكر پيران لعل لب است ما را
  

  گفتا تو بندة او او بنده پرور آيد  
  

گفتي دل رحيمش صلح است با كه و 
  كي

  

  ر و هم كر آيدگفتا بانكه چون تو هم كو  
  

  گفتي كه برقعي كي رسوا نمود ما را
  

  گفتا خموش شاعر زين گفته بدتر آيد  
  

  
  حافظ -150

  من و انكار شراب اين چه حكايت باشد
  

  غالباً اين قدرم عقل و كفايت باشد  
  

ام با دف و  من كه شبها ره تقوي زده
  چنگ

  

  اين زمان سر بره آرم چه حكايت باشد  
  

  برندي نبرد معذور استزاهد ار راه 
  

  عشق كاري است كه موقوف هدايت باشد  
  

  بندة پير مغانم كه ز جهلم برهاند
  

  پير ما هر چه كند عين واليت باشد  
  

  تا تو را خود ز ميان با كه عنايت باشد    زاهد و عجب و نماز و من و مستي و نياز
                                                           

 كان بوت = كه آن بوي ترا. -1
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نخفتم كه حكيمي  ازين غصه  دوش 

  گفت مي 
  

  خورد جاي شكايت باشد حافظ ار باده  
  

  حافظ شكن -150

  تو و اصرار شراب اين چه حكايت باشد
  

  باز افكار خراب اين چه سعايت باشد  
  

  بنما ترك شراب و دف و ني سر بره آر
  

  گر تو را اينقدر عقل و كفايت باشد  
  

تو كه شبها ره بيهوده زدي با دف و 
  چنگ

  

  بره حق نروي اين چه حكايت باشد  
  

  ر بر ره مستي نرود حق داردزاهد ا
  

  اش ضد هدايت باشد عشق و مستي همه  
  

  ره مستي نسزد جز بخراباتي مست
  

  عشق هم فتنه و هم فسق و غوايت باشد  
  

  دانستي تو فساد ره ميخانه نمي
  

  بعد ازين هم تو نداني بِچه غايت باشد  
  

  بندة پير مغاني كه زده عقل تو را
  

  ت باشدپير مغ آنچه كند عين جناي  
  

  زاهد و ذكر و نماز و تو و مستي و نياز
  

  نه ز عاقل نه ز حق بر تو عنايت باشد  
  

تو از اين غصه نخفتي كه حكيمي 
  گفت مي

  حافظ ار مست بود جاي شكايت باشد  
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  برقعي طعنه بزاهد نزند جز فاسق

  
  گر چه او شاعر و از اهل درايت باشد  

  
  حافظ -151

  عشوقه بگيرگروي آخر عمر از مي و م
  

  حيف اوقات كه يكسر ببطالت برود  
  

حكم مستوري و مستي همه بر خاتمه 
  است

  

  كس ندانست كه آخر بچه حالت برود  
  

  
  حافظ شكن -151

  هر كه چون شعر تو گويد بضاللت برود
  

  گر رود بر ره شرعي بكسالت برود  
  

  سالك ار نور هدايت طلبد از ره عقل
  

  ت بروداو بجائي برسد ورنه ضالل  
  

  شاعرا آخر عمر از مي و معشوق مگوي
  

  حيف از عمر كه يكسر ببطالت برود  
  

  چون دليلِ ره گم گشته نباشد جز عقل
  

  شاعر مست ندانم بچه حالت برود  
  

حكم مستوري و مستي همه بر خاتمه 
  نيست 

  

  او براه حق و اين رو برذالت برود  
  

  عهدة خاتمه بر علم خداوند بود
  

  بنده اطاعت بداللت برودشأن اين   
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  بنده را نيست كه هر امر بخواهد بكند
  

  محض جهل كه نداند بچه حالت برود  
  

  حافظ از پير اگر حكمت و دين مي طلبي
  

  تا ابد ني ز دلت نقش جهالت برود  
  

  برقعي از طلب و سعي دگر عذر ميار
  

  كه ندانم بچه احوال مĤلت برود  
  
  حافظ -152

  ر پادشاه رسيدبيا كه رأيت منصو
  

  نويد فتح و بشارت بمهر و ماه رسيد  
  

كجا است صوفي دجال فصل ملحد 
  شكل

  

  بگو بسوز كه مهدي دين پناه رسيد  
  

  صبا بگو كه چها بر سرم درين غم عشق
  

  ز آتش دل سوزان و دود آه رسيد  
  

  عزيز مصر برغم برادران غيور
  

  ز قعر چاه بر آمد باوج ماه رسيد  
  

  تو شاها بدين اسير فراقز شوق روي 
  

  همان رسيد كز آتش ببرگ كاه رسيد  
  

  مرو بخواب كه حافظ ببارگاه قبول
  

  زورد نيمه شب و درس صبحگاه رسيد  
  

  حافظ شكن -152

  فغان و داد چه منصور پادشاه رسيد
  

  كه ظلم و جور شما تا سپهر و ماه رسيد  
  

  رياد داد خواه رسيدكه ني ز عدل بف    ميار مدح و تملق براي خونخواري
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  ز شوق سيم و زرش شاعرا كني فرياد

  
  جهان بكام دل اكنون رسد كه شاه رسيد  

  
  عجب كنم ز مريدان شعر استعمار

  
  ز مدح شاه عرفان نه مرد راه رسيد  

  
  بگو بشاعر صوفي كه شاه منصورت

  
  چو مهديانِ دگر بر مراد و جاه رسيد  

  
  چگونه حافظ عاشق ز عشق شد گويد

  
  ولي مريد بگويد كه بر اله رسيد  

  
  براي نان بريا ورد و ذكر آورده

  
  كه ورد نيم شب و درس صبحگاه رسيد  

  
  ز شوق روي شهان برقعي باين شاعر

  
  چه قدر وزر و وبالي كه از گناه رسيد  

  
  حافظ -153

  يارم چو قدح بدست گيرد
  

  باز آبتان شكست گيرد  
  

  هر كس كه بديد چشم او گفت
  

  تسبي كه مست گيردكو مح  
  

  ام بزاري در پاش فتاده
  

  آيا بود آنكه دست گيرد  
  

  حزم دل آنكه همچو حافظ
  

  جامي ز مي الست گيرد  
  

  حافظ شكن -153

  پير است و مريد مست گيرد    ياري كه قدح بدست گيرد
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  گر پيرو عقل شد مريدي

  
  آن مرشد او شكست گيرد  

  
  يا رب چه شود كه مست گيرند

  
  اعر ما نشست گيردتا ش  

  
  ملت كه شدند اليبالي

  
  شاعر همه راه پست گيرد  

  
  در وهم فتاده عارف مست

  
  گيرد 1تا پيرو را بشست  

  
  حق را كه نبود پا و دستي

  
  پس صوفي ما چه دست گيرد  

  
  هر كس كه بديد دام صوفي

  
  گفتا كه هر آنچه هست گيرد  

  
  اي برقعي آنكه گشت جبري

  
  گيرد 2تمستي خود از الس  

  
  حافظ -154

  سحر چون خسرو خاور علم بر كوهساران زد
  

  بدست مرحمت يارم در اميدواران زد  
  

  مسكين شهسواران پخت شد و ناگه دل  خيال 
  

سواران  دارش كه بر قلب  خداوندا نگه   
  زد

                                                           

كنند و اموال  بشست = اشاره به شست ماهي گيري است؛ كنايه از اين است كه پيران مريدان را شكار مي -1
 خورند. آنها را به باطل مي

اختياري بعضي از صوفيه ادعا دارند كه ما از روز اَلست (روز اول) مست آفريده شده ايم و از خويشتن  -2
 دهد. در اين ابيات مورد انتقاد قرار مينداريم، عالمه برقعي رحمه اهللا اين نظرية پوچ آنها را 



    

  281  حافظ شكن
  

  
و  جانداديم  چه  و رخسارش  و رنگ  در آب 

  خونخورديم
  

ر ب رقم   داد اول  دست چو نقشش   
  زد جانسپاران 

  
  نظر بر قرعة توفيق و يمن دولت شاه است

  
  بده كام دل عاشق كه فال بختياران زد  

  
  شهنشاه مظفر فرّ شجاع ملك و دين منصور

  
كه جود بيدريغش خنده بر ابر بهاران   

  زد
  

  از آن ساعت كه جام مي بدست او مشرف شد
  

  زمانه ساغر شادي بياد مي گساران زد  
  

  و ملك او بخواه از لطف حق حافظ دوام عمر
  

سكة دولت بنام  چرخ اين  كه   
  شهسواران زد

  
  حافظ شكن -154

سحرگاهي دلم فارغ لبم چون دم ز قرآن 
  زد
  

  بشد توفيق حق يارم در اميدواران زد  
  

چرا   دنيا چيست و اين مردم بگفتم حال 
  حيران

  

ها را هواي نفس و شيطان  چرا اين قلب و دل  
  زد
  

ا اين شاعران هر دم ز عشق شاه و جام چر
  مي
  

  همي آرند در ديوان مگر ديوي بديوان زد  
  



    

  حافظ شكن      282 
    

بافند و ني  چرا از رنگ و خط و خال مي
  كاري

  

  چرا آن چشم مست يار راه هوشياران زد  
  

  كدام ابله بشعر آورد اين آئين عياري
  

كه بيرون برد تقوي را ره شب زنده داران   
  زد
  

  آرند چرا در شعر ميخيال شهسواران را 
  

  چرا بيخود شهي از جود بر قلب سواران زد  
  

و رنگ و رخسار شهان شاعر دهد  بĤب 
  را جان 

  

  براي ما چه نفعي شد كه دم از جانسپاران زد  
  

  چگونه خرقة پشمين بدام افكند شاهان را
  

  مگر موئي ازين خرقه ره خنجر گذاران زد  
  

چرا توفيق و عشق خود همه از شاه 
  داند مي
  

  چرا عاشق بهر شاه است و راه شهرياران زد  
  

نبود مگر  فكر حق  چگونه عاشق حق 
  شاهش

  

  خدا باشد كه جودش خنده بر ابر بهاران زد  
  

تعالي اهللا كه ذات حق بود بيزار ازين 
  شاعر

  

خصوصاً شاعري كه دم ز ميخواري ياران   
  زد
  

بيند همي  بدست شاه مي  چو جام مي 
  گويد

  گساران زد انه ساغر شادي بياد ميزم  
  



    

  283  حافظ شكن
  

  
بخود  ديدم  ز شاعر اين غزل  ازآن ساعت 

  گفتم
  

  عجب ننگي بهر شاعر از اين شاعر بايران زد  
  

جوابش گو ز  ايندم  برقعي  تو هان اي 
  حق  لطف

  

  كه حقا سكة همت بنامت لطف يزدان زد  
  

  حافظ -155

  آيد مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي
  

  آيد س خوشش بوي كسي ميكه ز انفا  
  

  ز آتش وادي ايمن نه منم خرم و بس
  

  آيد موسي آنجا باميد قبسي مي  
  

تو اش  كه در كوي  نيست  كس   هيچ
  نيست كاري  

  

  آيد هر كس اينجا باميد هوسي مي  
  

  جرعة ده كه بميخانة ارباب كرم
  

  آيد هر حريفي ز پي ملتمسي مي  
  

  نيار دارد سر صيد دل حافظ يارا
  

  آيد شاهبازي بشكار مگسي مي  
  

  حافظ شكن -155

  آيد آنكه آيد نه مسيحا نفسي مي
  

  آيد عسسي مي 1خرقه و پولس 1سامري  
  

                                                           

صراحتا نام  85گمراه نمود؛ و در سورة طه:  �سامري = همان كسي كه بني اسرائيل را در نبودن موسي  -1
 سامري آمده است كه او قوم موسي را گمراه نمود.
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  شاعرا چون نفس پير بميراند دل
  

  آيد پير مغ كي چو مسيحا نفسي مي  
  

  آنكه انفاس بدش باعث گمراهي تست
  

  آيد كي ز انفاس بدش بوي كسي مي  
  

  شاعر صوفي كه منم داد و فرياد مكن
  

  آيد آنكه از فال تو فرياد رسي مي  
  

  تو مكن ميكده را 2آتش وادي ايمن
  

  آيد خرم از كفر تو بسيار و بسي مي  
  

  آتش وادي ايمن نبود آتش پير
  

  آيد بس تو خود خرمي ار خر مگسي مي  
  

  مرحبا برقعيا كز قلمت هر روزي
  

  آيد از خرد رد يكي بو الهوسي مي  
  
  

  يضا حافظ شكنأ - 155
  آتش پير تو از شعلة شيطان بر خاست

  
  آيد كه انا اهللا ز منصور كسي مي  

  
  تو كجا وادي ايمن تو كجا موسي پاك

  
  آيد موسي آنجا باميد قبسي مي  

  
  طعن و تحقير رسوالن خدا كفر بود

  
  آيد كي بميخانة مغ جز تو كسي مي  

  
                                                                                                                                                      

 

 ست كه مذهب مسيح را تغيير داد و آن را مسخ كرد.پولس همان شخصي ا -1

، 12 -9ي آتش را در آن ديده بود كه در قرآن (طه:  وادي ايمن؛ وادي است كه موسي عليه السالم شعله -2
) نيز بدان اشاره شده است. و عالمه برقعي رحمه اهللا به حافظ شيرازي ميگويد 30 -29، قصص: 8-7نمل: 

 ه وادي مقدس طوي تشبيه بدهي.تو حق نداري ميكده را ب
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هيچ كس نيست كه در كوي مغ و پير 
  آيد

  

  آيد آنجا برود بر هوسي ميهر كس   
  

كس نگويد بخدا منزل معشوق كجا 
  است

  

  آيد مگر آن خر كه بگوشش جرسي مي  
  

  شاعرا درگه ميخانه مگر رب شما است
  

  آيد كه حريفي ز پي ملتمسي مي  
  

  پير ميخانه رها كن كه خودش بيمار است
  

  آيد از خدا خواه شفا تا نفسي مي  
  

  وس استبلبل عقل تو مغلوب هوا و ه
  

  آيد نشنوي نغمة او كز قفسي مي  
  
  حافظ -157

  در ازل پرتو حسنت ز تجلي دمزد
  

  عشق پيدا شد و آتش بهمه عالم زد  
  

اي كرد رخت ديد ملك عشق  جلوه
  نداشت

  

  عين آتش شد ازين غيرت و بر آدم زد  
  

خواست كز آن شعله چراغ  عقل مي
  افروزد 

  

  برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد  
  

  حافظ آن روز طربنامة عشق تو نوشت
  

  كه قلم بر سر اسباب دل خرم زد  
  

  حافظ شكن -157
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  در ازل قدرت حق چون ز تجلي دمزد
  

  خلقت عقل نمود و بسر آدم زد  
  

ديو چون خواست كند جلوه بزد آتش 
  عشق

  

  چون ملك عشق نگيرد بتو نامحرم زد  
  

  خواست كه نوري بدهد عالم را عقل مي
  

  يدا شد و آتش بهمه عالم زدعشق پ  
  

مدعي خواست كه خاموش كند اشعة 
  عقل

  

  وحي حق آمد و تأييد خرد را دم زد  
  

  ديو چون خواست بِچه افكند اين آدم را
  

  راه را كج نمودي و به پيچ و خم زد  
  

  خواند شاعر آن روز كه اشعار طربرا مي
  

  مجلس رقص شهان بود و دل خرم زد  
  

  ق و هوس و ننگ شدندديگران از ره عش
  

  برقعي بود قلم در ره فكر و غم زد  
  
  حافظ -158

  ساقي ار باده ازين دست بجام اندازد
  

  عارفان را همه در شرب مدام اندازد  
  

آن مست كه در پاي  اي خوشا حالت 
  حريف

  

  سر و دستار نداند كه كدام اندازد  
  

  زاهد خام كه انكار مي و جام كند
  

  ر بر مي خام اندازدپخته گردد چه نظ  
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روز در كسب هنركوش كه مي خوردن 
  روز

  

  دل چون آينه در زنگ ظالم اندازد  
  

آن زمان وقت مي صبح فروغست كه 
  شب

  

  گرد خرگاه افق پردة شام اندازد  
  

  حافظ شكن -158

  سعي صوفي همه آنست كه دام اندازد
  

  فاسقان را همه در كفر مدام اندازد  
  

  م ز كفر و عصيانزير عرفان بنهد دا
  

  اي بسا اهل خرد را كه بدام اندازد  
  

  اي خوشا مرد نكوكار كه صوفي بكشد
  

  سر و دستار ريا باده و جام اندازد  
  

  عارف خام كه اصرار مي و جام كند
  

  ها كرد كه مردم بحرام اندازد سعي  
  

  طعنه بر زهد مزن بهر مي و جام كه مي
  

  ددل چون آئينه در زنگ ظالم انداز  
  

مي حرام است بشب حافظ آن كرده 
  حالل

  

  بدليلي كه افق پردة شام اندازد  
  

  من ندانم كه مريدان بِچه تأويل كنند
  

  ز چه در شام ز مي حكم حرام اندازد  
  

  شاعرا سر ز خجالت تو بيفكن بر زير
  

  برقعي برقع كفر تو تمام اندازد  
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  حافظ -159

  بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگر
  

  كز آتش درونم دود از كفن بر آيد  
  

  بنماي رخ كه خلق واله شوند و حيران
  

  بگشاي لب كه فرياد از مرد و زن بر آيد  
  

  گويند ذكر خيرش در خيل عشقبازان
  

  هر جا كه نام حافظ در انجمن بر آيد  
  

  
  حافظ شكن -159

  دست از سرت ندارم تا اين محن سر آيد
  

  ز تن بر آيديا خود رسي به پيرت جانت   
  

  بگشاي قبر حافظ بنگر بمدفن او
  

  تا الفرا به بيني كذب سخن بر آيد  
  

  دودي هم ار بر آيد از آتش درون نيست
  

  از آتش جهنم دود از كفن بر آيد  
  

  منماي كفر صوفي مگشاي دام عرفان
  

  ديگر كه آه و فرياد از مرد و زن بر آيد  
  

  تا كي تو دين فروشي از حسرت لب پير
  

  تا كي ز عشق ديوت جان از بدن بر آيد  
  

درياب كار و صنعت بگذار عشق و 
  حسرت

  

  تا ذكر غيرت تو در انجمن بر آيد  
  

  اي برقعي ز مستي بگذر ز عاقالن باش
  

  تا شعر عقل و دينت در هر دهن بر آيد  
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  حافظ -160

كنون كه در چمن آمد گل از عدم 
  بوجود

  

  بنفشه در قدم او نهاد سر بسجود  
  

  ببوس جام صبوحي بنالة دف و چنگ
  

  ببوس غبغب ساقي بنغمة ني و عود  
  

بدور گل منشين بي شراب و شاهد 
  چنگ

  

  كه همچو دور بقا هفتة بود معدود  
  

  ز دست شاهد نازك عذار عيسي دم
  

  شراب نوش و رها كن حديث عاد و ثمود  
  

  بباغ تازه كن آئين دين زردشتي
  

  آتش نمرودكنون كه الله بر افروخت   
  

  بخواه جام صبوحي بياد آصف عهد
  

  وزير ملك سليمان عماد دين محمود  
  

  بود كه مجلس حافظ بيمن تربيتش
  

  طلبد جمله باشدش موجود هر آنچه مي  
  

  حافظ شكن -160

  كنون كه گشته بني آدم افضل موجود
  

  فرشته در قدم جد اوست سر بسجود  
  

  سزا است ذكر تو از خالقت بحمد و ثنا
  

  كني تو ترك صبوحي و نغمه ني و عود  
  

بدور عمر مگو از شراب و شاهد و 
  چنگ

  اي بود معدود بدانكه دار فنا هفته  
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  شب از بروج و كواكب نگر بقدرت حق

  
  بروز بين گل و سنبل ز خالق معبود  

  
  مگو ز شاهد فاسق منوش باده و مي

  
  هاي عاد و ثمود بگير عبرتي از قصه  

  
  اي شاعر ز مي مخمور جفنگ تا بكي

  
  حديث عاد و ثمود است از خداي ودود  

  
  هاي قرآن را رها كسي نكند گفته

  
  مگر چو شاعر كافر شود سگ مردود  

  
  تو را چه نفع ز آئيين دين زردتشتي

  
  اش كني چيست قصدت اي نمرود كه تازه  

  
  وزير گاه كني آصف و گهي عيسي

  
  ترانه و سرود كه تا وزير بگويد عجب   

  
  بدين لغز كه سرائي چه سود جز تكفير

  
  ز هر طرف چه وزير و چه مؤمن مسعود  

  
  هميشه تكيه كن اي برقعي بلطف خدا

  
  نه يمن تربيت هر عماد نا محمود  

  
  حافظ -161

خورشيد خاوري كند از رشك جامه 
  چاك

  

  گر ماه مهر پرور من در قبا رود  
  

  حافظ بكوي ميكده دائم بصدق دل
  

  ان بصفه دارالصفا رودچون صوفي  
  

  حافظ شكن -161
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  دل خون شود ز ديده و بر روي ما رود
  

  بر اين دل غميده نداني چها رود  
  

  اندر درون سينه هوي و هوس بود
  

  خيري اگر بقصد دل آيد هوا رود  
  

  بر خاك پاك گر بگذاريم روي خويش
  

  در حق ما ز خالق رحمت عطا رود  
  

گذر سيل است و برف عمر بهر كس 
  كند

  

  بنياد او بلغزد و از او قوا رود  
  

اي دل بنال ديده تو جاري كن اشك و 
  آه
  

  تا بنگري كه ملت غافل كجا رود  
  

خورشيد ذره پرور آمده از لطف 
  كردگار

  

  از علم و دين توان بتو اين ارتقا رود  
  

  اي برقعي چون حافظ مسكين مباش كو
  

  چون صوفيان مست بهر جا خطا رود  
  

  
  حافظ -162

  راهي بزن كه آهي بر ساز آن توان زد
  

  شعري بزن كه با آن رطل گران توان زد  
  

  در خانقه نگنجد اسرار عشقبازي
  

  جام مي مغانه هم با مغان توان زد  
  

  چون جمع شد معاني گوي بيان توان زد  عشق و شباب و رندي مجموعة مراد 
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  است
  

  

  حافظ بحق قرآن كز شيد و زرق باز آ
  

  د كه گوي دولت در اين جهان توان زدباش  
  

  حافظ شكن -162

  راهي مرو كه ننگ عرفان بر آن توان زد
  

شعري مخوان كه هنگ عصيان بر آن توان   
  زد
  

  بر آستان زشت پير مغان منه سر
  

  تا بانگ سر بلندي بر آسمان توان زد  
  

  از شرم بر زبانت نايد اگر ركيكي
  

  توان زد شايد كه بند ايمان بر آن زبان  
  

  در خانقه نگنجد اسرار حق پرستي
  

  جامي ز حمق و مستي هم با مغان توان زد  
  

  درويش را نباشد جز احمقي و تسخير
  

  يا شارب درازي كاتش در آن توان زد  
  

مستان كه دين و ملت از يك هوس 
  ببازند

  

  عشق است منشاء آن اين دو بĤن توان زد  
  

  توشد رهزن ديانت اين عشق و مستي 
  

  با عشق و جام باده صد كاروان توان زد  
  

  عشق و جواني و جهل شد منشاء هالكت
  

  چون جمع شد رذائل اصلش چسان توان زد  
  

  شايد كه گوي دولت در آن زمان توان زد    شاعر بحق پيران اين شيد و زرق كم كن
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  اي برقعي ز دانش هشيار باش و بيدار

  
  زد چون جمع شد فضائل گوي بيان توان  

  
  حافظ -163

دمي با غم بسر بردن جهان يكسر 
  ارزد نمي

  

  ارزد بمي بفروش دلق ما كزين بهتر نمي  
  

  گيرند بكوي مي فروشانش بجامي بر نمي
  

  ارزد زهي سجادة تقوي كه يك ساغر نمي  
  

  حافظ شكن -163

  ارزد جهان پر غم و غصه تو را همسر نمي
  

  ارزد مشو تسليم اين ابتر تو را دلبر نمي  
  

بكوي حق برو بنگر كه صوفي و مي و 
  پيرش

  

  ارزد بيكجو بلكه يكموي دم استر نمي  
  

كند  زهي سجادة تقوي كه قرآن مي
  مدحش

  

  ارزد خدا باشد خريدارش بجز كوثر نمي  
  

مگو اي شاعر  عجب و مزن طعنش  مكن 
  كافر

  

  ارزد نمي كه نزد ميفروشانش بيك ساغر  
  

ار گوهر ايمان نخواهد  چه باك 
  خر فروش  مي
  

كه صد گوهر بيك من جو بنزد خر   
  ارزد نمي
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  همه اسالم و ايمان و تمام صفحة قرآن
  

  ارزد بنزد گبر چون يك پارة آذر نمي  
  

  برو حافظ قناعت كن ز پيران و ني بگذر
  

بصد من زر  1كه يك جو منت دونان  
  ارزد نمي

  
  حافظ -164

  اگر ببادة مشكين دلم كشد شايد
  

  آيد كه بوي خير ز زهد و ريا نمي  
  

  جهانيان همه گر منع من كنند از عشق
  

  من آن كنم كه خداوندگار فرمايد  
  

  طمع ز فيض كرامت مبر كه خلق كريم
  

  گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشايد  
  

  مقيم حلقة ذكر است دل بدان اميد
  

  ايدكه حلقة ز سر زلف يار بگش  
  

  دار جميله ايست عروس جهان ولي هش
  

  پايد كه اين مخدره در عقد كس نمي  
  

  بِالبه گفتمش ايماه رخ چه باشد اگر
  

  ببوسة ز تو دل خستة بياسايد  
  

  بخنده گفت كه حافظ خداي را مپسند
  

  كه بوسة تو رخ ماه را بيااليد  
  

  حافظ شكن -164

  اگر بزهد زني طعنه چون تو را شايد
  

  شاعري و تو را زهد بد همي آيد كه  
  

                                                           

 انسانهاي پست. -دونان -1
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  چرا كه زهد بود مانع هوي و هوس
  

  پايد وليك شاعر مي خوار زين دو مي  
  

  جهانيان همه گر منع من كنند از زهد
  

  من آن كنم كه خداوندگار فرمايد  
  

  خدا از عشق و هوس نهي كرده اي شاعر
  

  بدون توبه بر اين عاشقان نبخشايد  
  

  بر كه پير از مكرطمع ز فيض و كرامت ب
  

  بايد گنه ببخشد و جذب مريد مي  
  

  عجب كه عشوة تو پيشتر ز مكر تو بود
  

  شايد برو كه مكر شما عفو حق نمي  
  

  مقيم حلقة ذكرند جمله رقاصان
  

  آيد كه ذكر صوفي و عارف ز رقص مي  
  

تو را كه عقل خدا داده در سر است اي 
  دل
  

  چه حاجتست بپيري كه راه بنمايد  
  

لت ز باده و مي مست و نيست د
  اخالصت

  

  كه هر چه در دل تو هست در دفتر آيد  
  

  ايست عروس جهان ولي شاعر قبيحه
  

  اش كند و صورتش بيارايد جميله  
  

و ليك  خوشست و هوا دلكش  چمن 
  افسوس 

  

  آيد بجز هوا و هوس هيچ بر نمي  
  

  بيااليد بدوزخست جزا هر كه رخ    بالبه فسق و هوا و هوس مكن ظاهر
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  مباش برقعيا در پي هوا و هوس

  
  ز خوف روز جزا عاقلي نياسايد  

  
  حافظ -165

  بوي خوش تو هر كه ز باد صبا شنيد
  

  از يار آشنا سخن آشنا شنيد  
  

  اي شاه حسن چشم بحال گدا فكن
  

  كاين گوش بس حكايت شاه و گدا شنيد  
  

  سرّ خدا كه عارف سالك بكس نگفت
  

  فروش از كجا شنيد در حيرتم كه باده  
  

  خوريم ما باده زير خرقه نه امروز مي
  

  صد بار پير ميكده اين ماجرا شنيد  
  

  ما مي ببانگ چنگ نه امروز مي خوريم
  

  بس دور شد كه گنبد چرخ اين صدا شنيد  
  

  
  حافظ شكن -165

  هر كس ز شعر اين همه مدح و ثنا شنيد
  

  گفتا ز وحي ديو مگر اين ندا شنيد  
  

كه خواند مدح و ملق را ز  هر كس
  صوفيان

  

  زان جمله بس حكايت شاه و گدا شنيد  
  

  شاعر تعفن است مشام دماغ تو
  

  گندد گر دماغ تو كي از ريا شنيد  
  

  اي كاش گوش هوش تو اين مدعا شنيد    اي تو ز باده مشام جان بيمار كرده



    

  297  حافظ شكن
  

    
شرك و هوا كه عارف بيدين ز ترس 

  خود
  

  از كجا شنيدپنهان نمود عالم دين   
  

  صوفي كه سرّ اهرمن خود بكس نگفت
  

  غافل بود كه پيروي از آن دغا شنيد  
  

  آري بعلم يكسره شد كشف رازها
  

  اسرار كفر عالم اهل خدا شنيد  
  

يا رب كجا است فهم درستي كه 
  گويمش

  

  ها شنيد ز اسرار كفر شاعر ما گوش  
  

  اي برقعي تو باز نما كشف رازشان
  

  فه تو، نشنيد يا شنيدانجام كن وظي  
  

  
  حافظ -166

  گويند رباب و چنگ ببانگ بلند مي
  

  كه گوش هوش به پيغام اهل راز كنيد  
  

  نخست موعظة پير ميفروش اينست
  

  ناجنس احتراز كنيد 1كه از مصاحب  
  

زنده  حلقه نيست  هر آن كسي كه درين 
  بعشق 

  

  بر او نمرده بفتواي من نماز كنيد  
  

  نحافظ شك -166
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  چو صوفيان گره دين ز خويش باز كنيد
  

  نياز كنيد بعيش و نوش ز دين خويش بي  
  

  حضور جن و شياطين و عارفان جمعند
  

  طلسم شرك بخوانيد و بر فراز كنيد  
  

  گويند رباب و چنگ ببانگ بلند مي
  

  ز فسق پير ببايد كه سرفراز كنيد  
  

  گويند كه ساز و نغمه و ني نيز جمله مي
  

  وش به پيغام حقه باز كنيدكه گوش ه  
  

  بجان پير كه غم پردة شما ندرد
  

  گر اعتماد بشيطان كارساز كنيد  
  

  ميان صوفي و ابليس فرق بسيار است
  

  چو يار ناز نمايد شما نياز كنيد  
  

  نخست موعظة پير مي فروش اين است
  

  كه از مصاحبت عالم احتراز كنيد  
  

  مباد آنكه شما را ز دام برهاند
  

  ن بلعن همه صوفيان دراز كنيدزبا  
  

هر آن كسي كه نشد صيد دام ما مرده 
  است

  

  بر او نمرده بفتواي من نماز كنيد  
  

  سزد بشاعر ازين كفر برقعي انعام
  

  حوالتش بهمان پير حرص و آز كنيد  
  
  حافظ -167

  ها بر انگيزد اگر روم ز پيش فتنه
  

  ور از طلب بنشينم بكينه بر خيزد  
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  لب نيم بوسه صد افسوسوگر كنم ط
  

  ز حقة دهنش چون شكر فرو ريزد  
  

  فراز و نشيب بيابان عشق دام بال است
  

  كجا است شير دلي كز بال نپرهيزد  
  

  حافظ شكن -167

  ز شعر شاعر عارف فسانه برخيزد
  

  اگر جواب نگوئيم فتنه انگيزد  
  

  ندانم از چه سبب عمر خود نموده تلف
  

  وس فرو ريزدكه تا ز طبع و هوي هر ه  
  

  گهي ز فتنه زند دم گهي ز غمزه و ناز
  

  گهي شود ته پا و گهي بسر خيزد  
  

ندانمش كه در اين خانقه چه خورده ز 
  پير
  

  كه دائماً سخن از بوسه از دهن ريزد  
  

  فراز و نشيب بيابان عشق گشته خيال
  

  كجا است آنكه نبافد و يا بپرهيزد  
  

  باز بعقل و هوش پناهنده شو كه شاعر
  

  تر برانگيزد هزار بار ازين طرفه   
  

  بر آستانة دين سر سپار ني بر پير
  

  كه عشق و مستي و اوهام جمله بگريزد  
  

  براي صيد تو صدها هزار حقه و سحر
  

  بخواه برقعيا دفع جمله از ايزد  
  
  حافظ -168

  كه آبروي شريعت بدين قدر نرود    مكن بچشم حقارت نگاه در منِ مست
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  ا هوس سرو قامتي دارممن گد

  
  كه دست در كمرش جز بسيم و زر نرود  

  
  بينم تر از خود كسي نمي سياه نامه

  
  چگونه چون قلمم دود دل بسر نرود  

  
  بيار باده و اول بدست حافظ بده

  
  بشرط آنكه ز مجلس سخن بدر نرود  

  
  حافظ شكن -168

ها بدر  خوش آن دلي كه ازين خدعه
  نرود

  

  خبر نرود انند بيبهر درش كه بخو  
  

  خصوص از در عرفان و بازي صوفي
  

  چو سگ مگس نشود از پي شكر نرود  
  

  گو و هذيان باف دال مباش چنين هرزه
  

  مخور تو باده مگو اين سخن بدر نرود  
  

  اي از مي مكن نگاه حقارت بقطره
  

  كه مي نجس بود و از نجس اثر نرود  
  

  بگو بطرفه طرفدار شعر شاهد باز
  

  شق حافظ و اقرارش از نظر نرودكه ع  
  

  بگفت من هوس سرو قامتي دارم
  

  كه دست در كمرش جز بسيم و زر نرود  
  

  گويد چنين صريح دم از فسق و ليگ مي
  

  مريد احمق او زين سخن ضرر نرود  
  

  بگويد او كه شريعت بدين قدر نرود    دگر بدين و شريعت زند همي لطمه
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  دهبگو بشاعر فاسق اگر خوري با

  
  مگو بشعر كه اين هرزه ات بدر نرود  

  
  تر از شاعران كسي نبود سياه نامه

  
  چگونه برقعيا دود سينه سر نرود  

  
  حافظ -169

  رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد
  

  وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد  
  

  هاي بهشتي چه ذوق در يابد ز ميوه
  

  كسي كه سيب زنخدان شاهدي نگيرند  
  

  روي ساقي مهوش گلي بچين امروز ز
  

  كه گرد عارض بستان خط بنفشه دميد  
  

  گذرد مهرگسترا درياب بهار مي
  

  كه رفت موسم و عاشق هنوز مي نچشيد  
  

  حافظ شكن -169

رسيد مژده چه گوش من اين سخن 
  بشنيد

  

  وظيفه گر برسد مصرفش گلست و نبيد  
  

  وظيفه از شه و اما نبيد آب نجس
  

  صوفي نادان نبيد را نشنيدفغان كه   
  

  بگفت كاين مي عرفان نديد اين اقرار
  

  اش بخريد بيند حرام از وظيفه كه مي ن  
  

  ز روي ساقي گلچهره هر كه چيد گلي
  

  براي خويش عذابي ز آخرت ببريد  
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  ز ميوه هاي بهشتي نچيند ايشاعر
  

  هاي بهشتي يقين بود محروم ز ميوه
  

  مجيدكسي كند ز زنخدان شاهدان ت  
  

  هر آنكه مرشدي از پير صوفيان بگزيد
  

  براي عشق دليلي نشد ز دين و خرد
  

  بجز هوي و هوس عشق را نبايد ديد  
  

  دليل راه قدم  بكوي پير منه بي
  

  دليل چه داني مراد پير پليد كه بي  
  

  بكوي حق نبود حاجت دليل پس از
  

  كتاب وحي و دگر عقل ني بود تقليد  
  

و غمزه ببازي اي دلي كه از كرشمه 
  شاعر

  

  برو بخورد سگان ده مكن تو گفت و شنيد  
  

  مگو ز شاه و وزير و بگو تو از صنعت
  

  براحتي نرسد آنكه زحمتي نكشيد  
  

  گلي نچيد ز بستان معرفت آن دل
  

  كه پير باده فروشش دمي باو بدميد  
  

  بهار عمر تو اي برقعي خزان گرديد
  

  بدفع شاعر صوفي بكوش با تشديد  
  
  حافظ -170

  رود ساقي حديث سرو و گل و الله مي
  

  رود وين بحث با ثالثه غساله مي  
  

  شكرشكن شوند همه طوطيان هند
  

  رود زين قند پارسي كه به بنگاله مي  
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  وزد از بوستان شاه باد بهار مي
  

  رود وز ژاله باده در قدح الله مي  
  

  حافظ ز شوق مجلس سلطان غياث دين
  

  رود ار تو از ناله ميغافل مشو كه ك  
  

  حافظ شكن -170

  رود بحثي اگر ز سرو و گل و الله مي
  

  رود آن نيز با ثالثة غساله مي  
  

  آبست و روي باز و دگر سبزه غصه را
  

  رود شويد ز دل ز قدرت فعاله مي  
  

  مي در كالم اين شعرا نيست جز نجس
  

  رود زيرا بعشق هند به بنگاله مي  
  

  مگو قند پارسيبر شعر خود منال و 
  

  رود كاين عجب تو چو عقرب قتاله مي  
  

  بهر مريد حافظ مسكين بخوان دو بيت
  

  رود از آخر غزل كه چه محتاله مي  
  

  مكاره گفت شاعره دنيا و خود هنوز
  

  رود چشمش بسوي شاه بهر ساله مي  
  

  باد بهار او وزد از گلستان شاه
  

  رود از بهر سيم و زر سخن از الله مي  
  

  عر ز شوق هند و ز سلطان غياث دينشا
  

  رود غافل مشو كه كار تو از ناله مي  
  

  اش بود اي برقعي عيان اظهار ناله
  

  رود بهر نواله است كه حياله مي  
  
  حافظ -171
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  ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود
  

  شود 1وين راز سر بمهر بعالم سمر  
  

  خواهم شدن بميكده گريان و دادخواه
  

  غم خالص من آنجا مگر شود كز دست  
  

  زين سركشي در سر سرو بلند تست
  

  كي با تو دست كوته ما در كمر شود  
  

  حافظ شكن -171

  يارب مباد شاعرمان پرده در شود
  

  خبر شود چون صوفيان مست ز حق بي  
  

  گويند سنگ لعل شود در مقام صبر
  

  اما بشرط آنكه دور ز دست بشر شود  
  

  بيني بكن نظرخواهي اگر تو حمق ب
  

  بر آنكه ميكده ببرش دادگر شود  
  

  ام دعا گولش مخور كه گفت روان كرده
  

  او منكر دعا است نه جبري مگر شود  
  

جانم فداي كار كه شاعر چه مفت 
  خواست

  

  از بهر زر بهر كه رسد حمله ور شود  
  

  از كيمياي كار بجو زر نه مهر و عشق
  

  آري بيمن كار همه خاك زر شود  
  

  ي برقعي ز خدعة عارف مخور تو غما
  

  كاين شام صبح گردد و اين شب سحر شود  
  

  خبر شود گر معتبر شود ز خدا بي    يا رب مباد آن كه گدا معتبر شود
                                                           

 سمر = كنايه از مشهور شدن و دهان به دهان گشتن در مجالس شب نشيني. -1
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  جز شاعري كه حالت فقر از براي او

  
  بدتر بود كه خاك بهر بد گهر شود  

  
  شاعر مكن هوا پرستي و با مطربان مگو

  
  ما در كمر شود كي با تو دست كوته  

  
  اي برقعي دگر تو بديوان مكن نظر

  
  ترسم شوي دقيق و ز بد هم بتر شود  

  
  حافظ -172

  معاشران ز حريف شبانه ياد آريد
  

  حقوق بندگي مخلصانه ياد آريد  
  

  بوقت سر خوشي از آه و ناله عشاق
  

  بصوت نغمه و چنگ چغانه ياد آريد  
  

  بوجه مرحمت اي ساكنان صدر  جالل
  

  روي حافظ و اين آستانه ياد آريد ز  
  

  حافظ شكن -172

  مورخان ز حريف يگانه ياد آريد
  

  ز حافظ و ندماء شهانه ياد آريد  
  

  بگو بمردم ايران كه اوست درباري
  

  حقوق بندگيش مخلصانه ياد آريد  
  

  بوقت سرخوشي از خواندن همين حافظ
  

  بصوت نغمه و چنگ و چغانه ياد آريد  
  

  الزم بِدرگة شاهانهميشه بوده م
  

  ز عاشقان گدا با ترانه ياد آريد  
  

  ز عهد صحبت حافظ ميانه ياد آريد    چو در ميان طرب صحبتي ز مطرب شد
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  چو از هواي شهان و وفاي او شد ياد

  
  ز طول مجلس او هر شبانه ياد آريد  

  
  هنوز با و زرا گويد اي صدور جالل

  
  ز روي حافظ و آن آستانه ياد آريد  

  
  بگو بزور اجانب بزرگ شد شاعر

  
  ز حمق پيرو او اين زمانه ياد آريد  

  
  حافظ -173

  اگر نه باده غم دل  ز ياد ما ببرد
  

  نهيب حادثه بنياد ما ز جا ببرد  
  

  و گرنه عقل بمستي فروكشد لنگر
  

  چگونه كشتي ازين ورطة بال ببرد  
  

  طبيب عشق منم باده خور كه اين معجون
  

  نديشة خطا ببردفراغت آرد و ا  
  

بسوخت حافظ و كس حال او بيار 
  نگفت

  

  مگر نسيم پيامي خداي را ببرد  
  

  حافظ شكن -173

  مگو كه باده غم دل ز ياد ما ببرد
  

  طبيب همچو تو بنياد ما ز جا ببرد  
  

  نه عقل مست شود همچو شاعر صوفي
  

  ها ببرد كه عقل كشتي ارين موج فتنه  
  

  گوئي طبيب عشق شدي وصف باده مي
  

  برو كه حمق تو ايمان و دين ما ببرد  
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  بخور كه در ظلماتي و خضر راهي نيست
  

  بمان كه آتش حرمانت از صفا ببرد  
  

  يقين كه بادة صوفي غرور انگيز است
  

  و گرنه فكر خطا ني ره هوي ببرد  
  

  هر آنكه بادة صوفي گرفت و عاشق شد
  

  ز روي خويش ديگر پردة حيا ببرد  
  

  نباشد تو شاعرا هش باش فلك بكينه
  

  كسي بجز تو نباشد كه اين خطا ببرد  
  

  شناس برقعيا خالقت نباشد دور
  

  مگو نسيم پيامي خداي را ببرد  
  
  حافظ -174

  آيد نفس بر آمد و كام از تو بر نمي
  

  آيد فغان كه بخت من از خواب در نمي  
  

  گيرم قد بلند تو را تا ببر نمي
  

  آيد يدرخت كام مرادم ببر نم  
  

  صبا بچشم من انداخت خاكي از كويش
  

  آيد كه آب زندگيم در نظر نمي  
  

  حافظ شكن -174

  آيد نفس بر آمد و ديوان بسر نمي
  

  آيد فغان جواب تو از چاپ در نمي  
  

  تو شاعرا بخياالت عمر سر كردي
  

  آيد بجز سياهي و وِزرت نظر نمي  
  

  مگو حكايت دل را تو با نسيم سحر
  

  آيد ا ز دگرِ كار بر نميكه جز خد  
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  قد بلند چه خواهي كه از درخت چنار
  

  آيد تو چون ثمر طلبي يك ثمر نمي  
  

  نموده شاعر ما يك مقام پست بلند
  

  آيد بشاه گفته دعا كارگر نمي  
  

  نگر تو مدح و تملق كه خاك در گاهش
  

  آيد چنان نموده كه آبش نظر نمي  
  

  بباف حافظ صوفي چه رند خوش بافي
  

  آيد ز برقعي بجز از حق اثر نمي  
  
  حافظ -175

  هر كه را با خط سبزت سر سودا باشد
  

  پاي ازين دائره بيرون ننهد تا باشد  
  

چون گل و مي دمي از پرده برون آي و 
  در آي

  

  كه دگر باره مالقات نه پيدا باشد  
  

  چشمت از ناز بحافظ نكند ميل آري
  

  سر گراني صفت نرگس شهال باشد  
  

  حافظ شكن -175

  حاش هللا كه خط سبز خدا را باشد
  

  نام مخلوق و دگر وصف نه زيبا باشد  
  

  من چو از خاك لحد ز امر خدا برخيزم
  

  بهر حق با شعرايم سر دعوا باشد  
  

  نيست حق گوهر يكتا و نه جائي دارد
  

  پا باشد دم فرو بند ازين زشت كه بي  
  

  خوبست اگر ترس ز عقبي باشد گريه    مزني الف بن هر مژه ات جويي نيست
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  پرده آنكه شد چون گل و مي شاه بود بي

  
  واي بر حال تو و گفت تو فردا باشد  

  
  زير ظل خم ممدود شه و پير مرد

  
  تا تو را رحمت حق سايه بهرجا باشد  

  
  برقعي چشم توقع بكسان تا كي و چند

  
  مكشي ناز اگر نرگس رعنا باشد  

  
  حافظ -176

شهر اين سخن آسان  گرچه بر واعظ
  نشود

  

  تا ريا ورزد و سالوس مسلمان نشود  
  

نه چندين هنر  رندي آموز و كرم كن كه 
  است

  

  حيواني كه ننوشد مي و انسان نشود  
  

  گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض
  

  و رنه هر سنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود  
  

اسم اعظم بكند كار خود اي دل خوش 
  باش

  

  س و حيل ديو مسلمان نشودكه به تلبي  
  

  ورزم و اميد كه اين فن شريف عشق مي
  

  چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود  
  

  گفت كه فردا بدهم كام دلت دوش مي
  

  سببي ساز خدايا كه پشيمان نشود  
  

  تا دگر خاطر ما از تو پريشان نشود    طلبم روي ترا حسن خلقي ز خدا مي
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  فظذره را تا نبود همت عالي حا

  
  طالب چشمة خورشيد درخشان نشود  

  
  

  حافظ شكن -176

اين سخن آسان  مست  گرچه بر عارف 
  نشود

  

  تا كه از پير پرستيش مسلمان نشود  
  

  عارفا الف مزن اين همه رندي منما
  

  هيچ انسان بد و تا الف تو حيوان نشود  
  

  طينت رجس ببايد كه شود باده فروش
  

  ان نشودو رنه هر گوهر پاكي خرِ پير  
  

  قابل فيض خدا پاك ز رندي بايد
  

  مرشد و پير مغان بوذر و سلمان نشود  
  

  اسم اعظم نه بالف است دمي دل هشدار
  

  چون تو ابليس بتلبيس مسلمان نشود  
  

  ورزي و اميد كه حرمان نبري عشق مي
  

  عشق فني تو جز موجب حرمان نشود  
  

چون مريد تو ندانست كه عشقت فني 
  است

  

  گشته كه جز او خر رندان نشود خر تو  
  

  تا بشر را نبود همت پست اي حافظ
  

  رو بصوفي نرود هم خر عرفان نشود  
  
  حافظ -177
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  روز هجران و شب فرقت يار آخر شد
  

  زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد  
  

  باورم نيست ز بد عهدي ايام هنوز
  

  قصة غصه كه در دولت يار آخر شد  
  

  چه نياورد كسي حافظ رادر شمار ار 
  

  شكر كان محنت بيحد و شمار آخر شد  
  

  حافظ شكن -177

  روزگار تو و هم عمر نگار آخر شد
  

  بس كن اينقال كه اين نغمه و تار آخر شد  
  

  هاي تو و آن خدعه و الف و تزوير دام
  

  هم چنين مستيت از دولت يار آخر شد  
  

  بعد از اين ظلمت وهم تو نخواهند خريد
  

  ن همه وصف تو از بوس و كنار آخر شدآ  
  

  عقل و هوشي كه ز ملت بگرفتي با شعر
  

  گو برون آي كه كار شب تار آخر شد  
  

  آن همه الف و گزافي كه بديوان تو بود
  

  عاقبت نوبت آن گرد و غبار آخر شد  
  

  شكر ايزد بطرفداري عقل آمد شرع
  

  نخوت عشق و هوس كوس خمار آخر شد  
  

  بد عهدي ايام هنوزباورم نيست ز 
  

  آخر شد 1كان همه وجد تو از اخذ دالر  
  

  حافظا گر نشمارند تو را حق دارند
  

  شكر كان مدحت بيرون ز شمار آخر شد  
  

                                                           

 دالر = واحد پول اياالت متحدة امريكا. -1
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  برقعي! از قلم و گفت تو هشيار شدم
  

  كه بتدبير و خرد آن همه عار آخر شد  
  
  حافظ -178

  گر ز مسجد بخرابات شدم خورده مگير
  

  است و زمان خواهد شدمجلس وعظ دراز   
  

ماه شعبان منه از دست قدح كاين 
  خورشيد

  

  از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد  
  

خوان و  انس است و غزل مطربا مجلس 
  سرود

  

چند گوئي كه چنين رفت و چنان خواهد   
  شد

  
  حافظ از بهر تو آمد سوي اقليم وجود

  
  قدمي نه بِوداعش كه روان خواهد شد  

  
  شكنحافظ  -178

  ظلمت عشق چو اوهام روان خواهد شد
  

  ديدة ما بحقائق نگران خواهد شد  
  

  باشد بوق رسوائي عرفان زدني مي
  

  صوفيان را نه دگر جرئت آن خواهد شد  
  

  پرچم وهم و خرافات دگرگون گردد
  

  روز رسوائي هم پير و مغان خواهد شد  
  

پرچم عدل و هدايت حركت خواهد 
  كرد

  

  جهان خواهد شد نور توحيد باطراف  
  

  حق نور فشان خواهد شد �YRعاقبت     قوت از غيب رسد بار دگر ايمان را
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  منطق حق بهمه گرد جهان خواهد رفت

  
  باد بر بيرق اسالم وزان خواهد شد  

  
  گر ز مسجد بخرابات روي حزب خدا

  
  بر خرابي خرابات روان خواهد شد  

  
  اي دل مست در امروز نباشد عيشي

  
  بقيامت بجنان خواهد شدعشرت ما   

  
  ماه شعبان ننهي دست باين جام نجس

  
  گر چه تأكيد بماه رمضان خواهد شد  

  
  دين عزيز است غنيمت شمريدش ياران

  
  ز خدا آمده و ز ديو نهان خواهد شد  

  
  مطربا توبه كن از نغمه و تار و تصنيف

  
  شاعرا چند بگوئي كه چنان خواهد شد  

  
  در دنيا اي حافظا بهر غزل نامده

  
  برقعي نفع تو تنبيه كسان خواهد شد  

  
  حافظ -179

  خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
  

  كه در دستت بجز ساغر نباشد  
  

  بيا اي شيخ در خمخانة ما
  

  شرابي خور كه در كوثر نباشد  
  

  عجب راهي است راه عشق كانجا
  

  كسي سر بر كند كش سر نباشد  
  

  من از جان بندة سلطان اويم
  

  گر چه يادش از چاكر نباشدا  
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  بتاج عالم آرايش كه خورشيد
  

  چنين زيبندة افسر نباشد  
  

  كسي گيرد خطا بر نظم حافظ
  

  كه هيچش لطف در گوهر نباشد  
  

  حافظ شكن -179

  از آن نظم و بيان بهتر نباشد
  

  كه حق در آن بت و ساغر نباشد  
  

  منزه از صفات خلق ذاتش
  

  شدكه چيزي شبه او ديگر نبا  
  

  صفات آهو و ليلي و شاهان
  

  براي ذات حق يكسر نباشد  
  

  مناسب خط و خال و چشم و ابرو
  

  براي خالق اكبر نباشد  
  

  صفات خلق را بر حق تو مگذار
  

  كه حسنش بستة زيور نباشد  
  

  ها بشوي اوراق دفتر زين هوس
  

  كه وهم و عشق در دفتر نباشد  
  

  گري از راه عشق است اگر صوفي
  

  تر نباشد فر هيچ عاشقز كا  
  

  عجب راهي است راه عقل و دانش
  

  اگر عشق و هوس در سر نباشد  
  

  مخوان واعظ ازين اشعار عشقي
  

  كه جاي عشق در منبر نباشد  
  

  چو حافظ بند سيم و زر نباشد    هر آن كس عارف و جوياي حق شد
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  كه گويد بندة سلطان اويم

  
  اگر چه يادش از چاكر نباشد  

  
  كس بندة غير خدا شدكه هر 

  
  نباشد 1بجز ذلت برايش بر  

  
  زند دم از شراب و عشق دلبر

  
  هر آن كس طالب كوثر نباشد  

  
  بيا حافظ تو در كاشانة ما

  
  رموزي خوان كه در هر سر نباشد  

  
  حيا كن شاعرا زين الف بيجا

  
  كه سلطاني بخور همسر نباشد  

  
  كسي گيرد خطا بر نظم حافظ

  
  ي در سر نباشدكه هيچش عشق م  

  
  بفكر و هوش خود كسب هنر كن

  
  كه از فكر و هنر بهتر نباشد  

  
  برو اي برقعي دين و خرد گير

  
  كه جز دين و خرد رهبر نباشد  

  
  حافظ -180

  كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد
  

  يك نكته درين معني گفتيم و همين باشد  
  

  از لعل تو گريابم انگشتري زينهار
  

  ك سليمانم در زير نگين باشدصد مل  
  

  در دايرة قسمت اوضاع چنين باشد    جام مي و خون دل هر يك بكسي دادند
                                                           

 بر = ميوه، ثمره. -1
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  در كار گالب و گل حكم ازلي اين بود

  
  نشين باشد كان شاهد بازاري وين پرده  

  
  حافظ شكن -180

  اوهام و خرافترا فكري كه متين باشد
  

  كي شعر ترش داند اشعار نه اين باشد  
  

  باشد ك نكته درين ديوان جز وهم نميي
  

  كي ملك سليماني در زير نگين باشد  
  

  اين ملك سليماني از حشمت رباني است
  

  كي ديو بدزدد آن تا ديو چنين باشد  
  

  هر كو نكند فهمي از وهم سخن گويد
  

  گر چين باشد آن وهم و خياالتش صورت  
  

  جام مي و خون دل بر هر دو توئي قادر
  

  د ترا بين اوضاع چنين باشدمختار خو  
  

  حكم ازلي اين بود مختار بود هركس
  

  گو شاهد بازاري يا پرده نشين باشد  
  

  با حافظ جبري گو خود پيشه كني رندي
  

  از اول تكليفت تا مرگ چنين باشد  
  

  هان برقعيا شاعر جبريست نه اهل حق
  

  اين سابقه ني از پيش ني روز پسين باشد  
  
  حافظ -181

  في نه همه صافي و بيغش باشدنقد صو
  

  اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد  
  

  عاشقي شيوة رندان بالكش باشد    ناز پروردة تنعم نبرد راه بدوست
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  دلق و سجادة حافظ ببرد باده فروش

  
  گر شرابش ز كف ساقي مهوش باشد  

  
  حافظ شكن -181

  نقد صوفي همه آلوده و باغش باشد
  

  رب منقش باشداش باطل و هم س همه  
  

  ها دارد و هر فرقه بود خرقه جدا فرقه
  

  هايش همه مستوجب آتش باشد خرقه  
  

  خوش بود گر محك تجربه آيد بميان
  

  اش غش باشد تا ببينند كه صوفي همه  
  

  گر چه آمد محك تجربه از بهر بصير
  

  ديده كو تا كه ببيند همه سركش باشد  
  

صوفي تو كه ز يك باده سري مست 
  شدي

  

  تا مماتش نگران باش مشوش باشد  
  

  عاشق مست كجا راه برد جز با ديو
  

  عاشقي شيوة خوانندة دلكش باشد  
  

  دلق و سجادة حافظ كه بود رجس سزا
  

  بهمان باده فروش و بت و مهوش باشد  
  
  حافظ -182

  گوهر مخزن اسرار همانست كه بود
  

  حقة مهر بدان مهر و نشانست كه بود  
  

  سرار امانت باشندعاشقان محرم ا
  

  الجرم چشم گهر بار همانست كه بود  
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  حافظ شكن -182

  دل تو مركز افسانه همانست كه بود
  

  حقه و خدعه بدان مهر و نشانست كه بود  
  

  عاشقان محرم اسرار شياطين باشند
  

  الجرم شعر پر از الف همانست كه بود  
  

  كشتة خدعة خود را بفكن در گرداب
  

  عقل چنانست كه بود بيزانكه بيچاره و   
  

از هوا پرس كه كارت همه شب تا دم 
  صبح

  

  فكر اشعار تو از بهر دونانست كه بود  
  

  داري ننگ آن كفر و نفاقي كه نهان مي
  

  همه در شعر تو پيدا و عيانست كه بود  
  

  طالب دين و هنر نيست و گر نه قرآن
  

  منشأ علم و هنر سعي و بيانست كه بود  
  

  ن حقه ز خونابه چشمحافظا باز مز
  

  ورنه از برقعيت نقض همانست كه بود  
  
  حافظ -183

  ياد باد آنكه نهانت نظري با ما بود
  

  رقم مهر تو بر چهرة ما پيدا بود  
  

  شد راست ياد باد آنكه باصالح شما مي
  

  نظم هر گوهر ناسفته كه حافظ را بود  
  

  حافظ شكن -183

  ياد باد آنكه نهايت اثري با ما بود
  

  ادب همچو تو بر عهدة ما هر جا بود  
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  ياد باد آنكه بچشمت شرري از كين بود
  

  ها بود بر لبت ناله و نفرين و شكايت  
  

  ياد باد آنكه رخت گشت سيه از عصيان
  

  پروا بود دل و دين داده چو ديوانة بي  
  

  ياد باد آنكه زبانت ز سخن الل شدي
  

  ها بود چون ميان من و تو بحث خيانت  
  

  ياد باد آنكه صبوحي زدي و مست شدي
  

  ها بود محرمت پير شد و دم ز غوايت  
  

  ياد باد آنكه نه اصالح طلب شد نظمت
  

  برقعي حافظ ناپخته هوس پيما بود  
  

  ياد باد آنكه در آن رزمگة نفس و هوي
  

  ها بود آنكه خنديد بتو مست جنايت  
  

  ياد باد آنكه شياطين چه سوارت گشتند
  

  ها بود شهان بر تو عنايت زير مهميز  
  

  ياد باد آنكه خرابات نشين بودي و مست
  

  ها بود ني ز صنعت خبري ني ز هدايت  
  

  كوشيد ياد باد آنكه با فساد شما مي
  

  الف و تزوير و ريا آنچه ز شاعرها بود  
  

  ياد باد آنكه بدي شاعر پستي و زبون
  

  حكم ترفيع تو از آن لب درياها بود  
  
  حافظ -184

  خوش است خلوت اگر يار يار من باشد
  

  نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد  
  

  كه گاه گاه برو دست اهرمن باشد    من آن نگين سليمان بهيچ نستانم
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  حافظ شكن -184

  خوش است عام اگر فيض ذو المنن باشد
  

  بد است قهرش اگر پير انجمن باشد  
  

  پي تملق پيرت حسد مبر حافظ
  

  و همراه و هم سخن باشدكه با سواي ت  
  

  زبان الف گشائي ز حد خود بيرون
  

  بسان پشه كه گويد كه مثل من باشد  
  

  نه آن نگين ز سليمان بود مگر از وهم
  

  كه گاه گاه بر آن دست اهرمن باشد  
  

  بلي بمذهب حافظ نبي است ز انگشتر
  

  گهي ربودة هر ديو ممتحن باشد  
  

  تو بهر ديو هزاران هزار سجده كني
  

  اگر كه با تو دمي شمع انجمن باشد  
  

  سزاي شرع فروشي بعشق و نفس و هوا
  

  باشد 1بود كه قيمت طوطي كم از زغن  
  

  اگر تو پيش خودت طوطئي و هم عاشق
  

  قبول مي نكند آنكه اهل فن باشد  
  

  بيان شوق تو معلوم شد كه نار حسد
  

  اش بدلت شعله از دهن باشد زبانه  
  

  هزبان شده ز غروراگر چه حافظ ما د
  

  وليك برقعي الكن ز هر سخن باشد  
  
  حافظ -185

                                                           

 زغن = زاغ. -1
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  سالها دفتر ما در گرو صهبا بود
  

  رونق ميكده از درس و دعاي ما بود  
  

  نيكي پير مغان بين كه چو ما بد مستان
  

  هر چه كرديم بچشم كرمش زيبا بود  
  

  پير گلرنگ من اندر حق ارزق پوشان
  

  ها بود ترخصت خبث نداد ار نه حكاي  
  

  دفتر دانش ما جمله بشويند ز مي
  

  كه فلك ديدم و در قصد دل دانا بود  
  

  كرد دل چو پرگار بهر سو دوراني مي
  

  وندر آن دائره سر گشته و پا بر جا بود  
  

  قلب اندودة حافظ بر او خرج نشد
  

  كاين معامل بهمه عيب نهان بينا بود  
  

  حافظ شكن -185

  فترها بودسالها شعر پر از كفر بد
  

  رونق ميكده از حمق تو پا بر جا بود  
  

  زشتي پير مغان بين چو شما بد مستان
  

  هر كه تحقير بدين كرد برش زيبا بود  
  

  پير ننگين تو هر ننگ اجازت فرمود
  

  كاين همه خبث شما در نظرش واال بود  
  

  دفتر دانش ما بسته شد از استعمار
  

  ورنه كي چرخ و فلك ضد دل دانا بود  
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  گشت توقيف پس از چاپ ز ما تفسيري
  ليك با نام خودش چاپ كند نو انديش

  ببتان دل مده و حق بشناس اي شاعر
  

  1رخصت نشر ندادند و خيانت ها بود  
  2كه مؤلف همه در دشمني و بغضا بود

  اين سخن گفت كسي كو ز خرد بينا بود
  

  دل آرام ز ايمان دوران كسي گيرد
  

  و در هر جا بوداهل شكست كه سر گشته   
  

  مطرب از بهر هوي و هوس گفت غزل
  

  كي حكيمان جهان را غزل دنيا بود  
  

  آنكه با ديدة بينا بجهان كرد نظر
  

  بد خردمند و هم از وحي خدا دانا بود  
  

  حظ نبردم ز طرب زانكه خدا ناظر بود
  

  در دلم معرفت و وحشتي از عقبي بود  
  

  نقد حافظ نپذيرند كه معيوب بود
  

  برقعي آنكه خريدي نه برش تقوي بود  
  
  حافظ -186

يك دو جامم در سحرگه اتفاق افتاده 
  بود
  

  وز لب ساقي شرابم در مذاق افتاده بود  
  

  عافيت را با نظر بازي فراق افتاده بود  در مقامات طريقت هر كجا كرديم 

                                                           

خويش نيز » سوانح حيات«دارد كه در كتاب » تابشي از قرآن«يم عالمه برقعي رحمه اهللا اشاره به تفسير ق -1
به آن تصريح مي نمايد كه تفسير او پس از چاپ در اوايل انقالب ايران توقيف و مصادره شد. براي 

 تفصيل بيشتر به كتاب سوانح حيات عالمه برقعي مراجعه شود.

ير رسم الخط عالمه برقعي كه امكان دارد خط اين بيت در نسخة دستنويس وجود دارد اما با رسم الخط غ -2
 يكي از فرزندان ايشان باشد.
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  سير
  

  

الدين شاه يحيي از  ��qگر نكردي 
  كرم

  

  اتساق افتاده بودكار ملك و دين ز نظم و   
  

پريشان  نظم  اين  كه  آن ساعت  حافظ 
  نوشت مي 

  

  طائر فكرش بدام اشتياق افتاده بود  
  

  حافظ شكن -186

شاعري كز سيم و زر در احتراق افتاده 
  بود
  

  لذت شرب مدامش در مذاق افتاده بود  
  

خورد  از سر مستي و خبث فطرتش مي
  مي
  

  افتاده بوددر حقيقت عقل و دينش را طالق   
  

  نقشه مي بستي كه گيرد توشة از سيم شاه
  

  طاقتش در عشق سيم شاه طاق افتاده بود  
  

  شه نكردي اعتنا با گوشة چشمي باد
  

  آفتاب عمر شاعر در محاق افتاده بود  
  

  شاعرا مدح پياپي تا كني جلب نظر
  

  بر حواله ور نه عاشق در نفاق افتاده بود  
  

  قت بنگريداي خردمندان مقامات طري
  

  شد نظر بازي و اندر خاق و باق افتاده بود  
  

  كار ملك و دين ز نظم و اتساق افتاده بود    شاعرا چون شاه يحيي را نبد دين و خرد
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  برقعي ديوان حافظ جز پريشاني نبود

  
  طائر طبعش بهر خس اشتياق افتاده بود  

  
  حافظ -187

  مسلمانان مرا وقتي دلي بود
  

  تمي هر مشگلي بودكه با وي گف  
  

  عيب حرمان نيست ليكن هنر بي
  

  ز من محرومتر كي سائلي بود  
  

  برين مست پريشان رحمت آور
  

  كه وقتي كارداني كاملي بود  
  

  مرا تا عشق تعليم سخن كرد
  

  حديثم نكتة هر محفلي بود  
  

  مگو ديگر كه حافظ نكته دانست
  

  كه ما ديديم مسكين غافلي بود  
  

  نحافظ شك -187

  مسلمان! شاعران را كي دلي بود
  

  اگر دل داشت شاعر عاقلي بود  
  

  دلي گر داشت دلبرها ربودند
  

  تحمل كرد او هر مشكلي بود   
  

  اگر دل داشت با راي و خرد بود
  

  ز عشقش ني اميد ساحلي بود  
  

  بباختي عقل خود از عشق و مستي
  

  كه دين گبرش عجب بد منزلي بود  
  

  گدائي كي هنر بل سائلي بود    شدستيهنر كي باعث حرمان 
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  بر اين مستان نبايد رحمت آورد

  
  كه مستي نقص شد ني كاملي بود  

  
  از آن وقتي كه از عشقت سخن شد

  
  حديث نقل هر اليعقلي بود  

  
  ببين اي برقعي اقرار حافظ

  
  مگو عارف كه مسكين غافلي بود  

  
  حافظ -188

  ياد باد آنكه سر كوي تو ام منزل بود
  

  ديده را روشني از خاك درت حاصل بود  
  

آه ازين جور و تظلم كه درين دامگه 
  است

  

واي از آن عيش و تنعم كه در آن محفل   
  بود
  

  راستي خاتم فيروزة بو اسحقي
  

  خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود  
  

  حافظ شكن -188

  شاعرا فخر كني كوي شهت منزل بود
  

  بود ات روشني از خاك درش حاصل ديده  
  

خاك بر فرق تو گر رفت دگر غصه 
  مخور

  

  شاه ديگر بدهد آنچه تو را در دل بود  
  

  شاه نباشي هرگز در دلت بود كه بي
  

  تو مخور غصه كجا سعي دلت باطل بود  
  

  خون تو در دل و پا در گل و او بد گل بود    دوش بر ياد حريفان شدي از خود بيخود
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  وشيحمق ازين بيش نباشد كه خرد بفر

  
  بخري عشق كسي را كه نه او خوشگل بود  

  
  بس بگشتم كه بپرسم سبب حمق شما

  
  مفتي عقل بگفتا كه ز اليعقل بود  

  
  آه ازين حقه و تزوير كه دام عرفا است

  
واي زان حمق و تخرخر كه در آن محفل   

  بود
  

  شاعرا عاشق فيروزة بو اسحاقي
  

  كه شهي بود زر مرحمتش شامل بود  
  

  كبكبة شاه برفت عبرت گيرديدي آن 
  

  برقعي پند بگو گر نه دلت غافل بود  
  
  حافظ -189

  آن يار كزو خانة ما جاي پري بود
  

  سر تا قدمش چون پري از عيب بري بود  
  

  دل گفت فروكش كنم اين شهر ببويش
  

  بيچاره ندانست كه يارش سفري بود  
  

  هر گنج سعادت كه خدا داد بحافظ
  

  رد سحري بوداز يمن دعاي شب و و  
  

  حافظ شكن -189

  آن ديو كه در ديدة تو جاي پري بود
  

  هنري بود سر تا قدمش عيب و چو تو بي  
  

گفتي تو كه گمره كنم اين شهر ز 
  كفرش

  بيچاره نداني تو كه يارت سقري بود  
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  تنها نه تو را راز دل از پرده برون گشت

  
  بس راز عيان شد كه همه كفر و جري بود  

  
  تو بد مال كه آن را بكف آريمنظور 

  
  از مدح و ثناي خود يا پرده دري بود  

  
  از چنگ تو ديوان و شياطين بربودند

  
  در حسرت آن هي تو بگو وه چو پري بود  

  
  عذرش نپذيريم كه در راه تصوف

  
  هر كس كه خري ديد خيالش قمري بود  

  
  وقت تو هدر رفت كه با پير بسر رفت

  
  ه دود و شرري بودبود از نفسش هر چه ك  

  
  اين عمر چو گنجي و يا آب زاللي است

  
  افسوس كه اين آب روان رهگذري بود  

  
  آن را كه تو شاعر شمري گنج بود رنج

  
  آن حيله و تزوير و فنون بشري بود  

  
  آن گنج شقاوت بتو حاشا نه خدا داد

  
  از بادة شاهان و قمار سحري بود  

  
اين گنج تو از ورد و دعاي سحري 

  نيست
  

  هان برقعي از باده و رقص كمري بود  
  

  حافظ -190

  ديدم بخواب خوش كه بدستم پياله بود
  

  تعبير رفت و كار بدولت حواله بود  
  

  تدبير ما بدست شراب دوساله بود    چل سال رنج و غصه كشيديم و عاقبت
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  پيشش بروز معركه كمتر غزاله بود    آن شاه تند حمله كه خورشيد شير گير

  يديم شعر دلكش حافظ بمدح شاهد
  

  يك بيت از آن قصيده به از صد رساله بود  
  

  حافظ شكن -190

  شاعر ز جعل خواب كه دستش پياله بود
  

  از نقل خواب نيت او يك حواله بود  
  

  گويد بشاه تند كه اي شاه شير گير
  

  تعبير رفت و كار بدولت حواله بود  
  

  مزه از جعل و نقل خواب و ز تعبير بي
  

  بر گو تناسبش كه تو را صد جعاله بود  
  

  دولت بود كه شاعري جائران كند
  

  آري چنين پياله را بچنين آه و ناله بود  
  

  چل سال غصه خوردي و اما نبود عقل
  

  افسار تو بدست شراب دو ساله بود  
  

خواهد   كه  بخواب و خوش  خوشباش 
  رسد بتو

  

  هر شر و هر فساد كه اندر پياله بود  
  

  ديديم شعر دلكش حافظ بمدح شاه
  

  دينش بداد و ديدة او بر نواله بود  
  

  در كوي دين فروشي و در وادي ملق
  

  يك بيت از آن مطابق با صد رساله بود  
  

  جائي كه عقل و دين نه و رشوه بود شعار
  

  گويند مدح جور چو صدها رساله بود  
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  مدح شهان بنزد تو بهتر ز دين بود
  

  بود 1م تو ني در ساللهشاعر حيا و شر  
  
  حافظ -191

از اين غمخواري  پيش از اينت بيش 
  بود  عشاق

  

  مهرورزي تو با ما شهرة آفاق بود  
  

  ياد باد آن صحبت شبها كه در زلف تو ام
  

  بحث سر عشق و ذكر حلقة عشاق بود  
  

ام عيبم  در شب قدر ار صبوحي كرده
  مكن

  

  ودسر خوش آمد يار و جامي بر كنار طاق ب  
  

  شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد
  

  دولت نسرين و گل را زينت اوراق بود  
  

  حافظ شكن -191

پيش ازينت كي خبر از خواري عشاق 
  بود
  

  عشق بازي حقة هر شاعر نطاق بود  
  

ياد باد آن صحبت شبها كه در بطالن 
  عشق

  

  مستدل و هر دليلش شهرة آفاق بود  
  

  دل  گرچه  از جوانان و شهوت  نفس 
  برد و دين مي
  

  شعر عشق شاعران هم مفسد اخالق بود  
  

                                                           

 است.  � سالله = سلسلة نسبي، بطور مثال گويند فالن شخص از ساللة ابوبكر صديق -1
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گر دل و دين تو اندر حسن مهرويان 
  برفت

  

  سستي ايمان ز پير و مشق آن مشاق بود  
  

  از دم صبح قضا تا آخر شام فنا
  

  دوستان فاسقان بد عهد و بد ميثاق بود  
  

  از ازل ني حق صفات قابل تغيير داشت
  

  شق آيد او نه از عشاق بودچون گه گاهي ع  
  

  عاشقي از وصف خلق و نقص و حادث
  آمده

  

اين چنين نقصي نه در اوصاف آن خالق   
  بود
  

  هاي حق كه از وحي و ز قرآن آمده نام
  

  عاشق و معشوق نبود قادر و رزاق بود  
  

هيچ پيغمبر نگفت اي عاشق و معشوق 
  من
  

  عارفان هرزه را اين جرئت و اطالق بود  
  

گويد خدا معشوق و گه عاشق  مي  گاه
  بما است 

  

  نقص ممكن بين مگو كامل بما مشتاق بود  
  

الف و كذب عارفان پيدا كه گويد در 
  عدم

  

  منظر چشم مرا ابروي جانان طاق بود  
  

  رشتة تسبيح بگذار و برو حق را شناس
  

  كي خدا را ساعد و ساقي سيمين ساق بود  
  

  بر سر خوان كي حرامي را خدا رزاق بود  ال بر در شاهان گدائي عشق شد از م
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  مفت
  

  

الخَمريكه حتي در شب قدر است  دائم
  مست 

  

  ديو يار و ناظرش آمد كنار طاق بود  
  

  در زمان آدم اين اشعار كي بودي مالف
  

  شعرهاي باطلت كي زينت اوراق بود  
  

  جنت حق را منزه دان و كم بيهوده گو
  

  بود 1اقشاعران را برقعي الزم جزاء غس  
  
  حافظ -192

  اند صورت خوبت نگارا خوش بĤئين بسته
  

  اند گوئيا نقش لبت از جان شيرين بسته   
  

دلكش  سبز و عارضت بس خوب  خط 
  يافتم 

  

  اند سايبان از گرد عنبر گرد نسرين بسته   
  

حافظا محض حقيقت گوي يعني 
  سرعشق

  

  اند غير ازين ديگر خياالتي بتخمين بسته   
  

  افظ شكنح -192

چه شيرين  صورت و معناي اسالمي 
  اند بسته 

  اند جان من قانون آن را به ز هر دين بسته   
  

                                                           

āω tβθè%ρ ﴿ اشاره به آيات كريمه: -1 ä‹ tƒ $pκ�Ïù #YŠö� t/ Ÿω uρ $¹/#u�Ÿ° ∩⊄⊆∪ āω Î) $VϑŠ ÏΗ xq $]%$¡¡xîuρ ∩⊄∈∪ [!#t“ y_ $»%$sù Íρ ∩⊄∉∪﴾  
  ) مي باشد.26 -24(سورة نبأ، آيات: 
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شاعرا ديگر مباف از خط و خال و نقش 

  يار
  

  اند  ز آنكه قرآن خدا را بهتر از اين بسته  
  

  از براي رفع اوهام و خياالت و شكوك
  

  اند ها چون عقد پروين بسته  ها و سوره آيه  
  

ار قرآن است عطر آميزي و جان ك
  پروري

  

  اند بسته 1شاعران اين افترا بر نافة چين  
  

  يا رب اندر بند دينم نيستم در بند جاه
  

  اند شاعران هم راه دين را سدي از كين بسته   
  

  حافظا ديگر مالف از سر عشق و رمز آن
  

  اند برقعي از عشق اوهامي بتخمين بسته   
  
  حافظ -193

  ر باره از دست بردمرا مي دگ
  

  بمن باز آورده مي دستبرد  
  

  هزار آفرين بر مي سرخ باد
  

  كه از روي ما رنگ زردي ببرد  
  

  بنازيم دستي كه انگور چيد
  

  مريزاد پائي كه بر هم فشرد  
  

  برو ز اهدا خورده بر ما مگير
  

  كه كار خدائي نه كاريست خورد  
  

  نشايد ستُردقضاي نوشته     مرا از ازل عشق شد سرنوشت
                                                           

 نافة چين = نوع عطر و خوشبوئي (نافة ختن). -1
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  مكش رنج بيهوده خورسند باش

  
  قناعت كن درينست اطلس چو برد  

  
  شود مست وحدت ز جام الَست

  
  هر آن كو چو حافظ مي صاف خورد  

  
  حافظ شكن -193

  تو را مي دگر باره از دست برد
  

  كه بر عقل و دينت زده دستبرد  
  

  هزار آفرين باد بر زاهدي
  

  بردخوار را تحت جالد  كه مي  
  

  دو صد لعن بر آنكه انگور چيد
  

  شود شَل هر آن پا كه بر هم فشرد  
  

  برو شاعرا طعن زاهد مزن
  

  كه حق حكم تعزير دستش سپرد  
  

  تو از ضرب چوبش شوي تر دماغ
  

  جهنم روي گر كه گويند مرد  
  

  بحكم الهي چو چوبت زنند
  

  سيه روي گردي و بد حال و خُرد  
  

  خواستيتو خود از هوس عشق را 
  

  1نه كار خدا بلكه از نفس لُرد  
  

  مده كار بد را تو نسبت بحق
  

  تواني نخورد كه جبر است و خود مي  
  

  قضا و قدر را تواني سترد    قضا و ازل نيست علت بفعل
                                                           

 لرد = سركش، طاغي. -1
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  مزن دم ز حكمت مياور تو جبر

  
  كه جبر تو بدتر شد از كفر كرد  

  
  مكش رنج و گمراه منما تو خلق

  
  دين حق را نبردكه ديوان تو   

  
  بگو برقعي جبر و جام تو را

  
  دگر مست وحدت ز كفرت شمرد  

  

  حرف ر

  حافظ -194

  اي صبا نكهتي از كوي فالني بمن آر
  

  زار و بيمار غمم راحت جاني بمن آر  
  

  قلب بيحاصل ما را بزن اكسير مراد
  

  يعني از خاك در دوست نشاني بمن آر  
  

نگ در كمين گاه نظر با دل خويشم ج
  است

  

  ز ابرو و غمزة او تير و كماني بمن آر  
  

  در غريبي و فراق و غمِ دل پير شدم
  

  ساغر مي ز كف تازه جواني بمن آر  
  

منكران را هم ازين مي دو سه ساغر 
  بچشان

  

  دگر ايشان نستانند رواني بمن آر  
  

  ساقيا عشرت امروز بفردا مفكن
  

  يا ز ديوان قضا خط اماني بمن آر  
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ز پرده بشد دوش چو حافظ دلم ا
  گفت مي
  

  اي صبا نكهتي از كوي فالني بمن آر  
  

  حافظ شكن -194

  يا رب از عالم ابرار نشاني بمن آر
  

  يعني از همت و كردار نشاني بمن آر  
  

  حاصل ما را بنما زنده ز علم قلب بي
  

  يعني از گفت رسوالن سخناني بمن آر  
  

در كمين گاه دلم نفس و هوي چيره 
  شده

  

  رود از عقل كماني بمن آر آبرو مي  
  

  از غم ظلم و ستم كفر و خرافات جهان
  

  پير و افسرده شدم تازه جواني بمن آر  
  

  منكران را همه بر ساحل ايمان برسان
  

  گر پذيرند هدايت تو رواني بمن آر  
  

  عاقال عشرتي امروز ندارد دنيا
  

  خبر از صنعت و كاري كه تواني بمن آر  
  

  ن مده از دست مخر نكهت يارحافظا دي
  

  برقعي از غضب حق تو اماني بمن آر  
  
  حافظ -195

يوسف گم گشته باز آيد بكنعان غم 
  مخور

  

  كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخور  
  

  وين سر شوريده باز آيد بسامان غم مخور  اين دل غم ديده حالش به شود دل بد 
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  مكن
  

  

  گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن
  

خوان  خوش  مرغ  اي در سر كشي  چترِ گل   
  مخور  غم 

  
دور گردون گر دو روزي بر مراد ما 

  نرفت
  

  دائما يكسان نباشد حال دوران غم مخور  
  

هان مشو نوميد چون واقف نه اي ز اسرار 
  غيب

  

  هاي پنهان غم مخور باشد اندر پرده بازي  
  

  حافظ شكن -195

ن غم شاعرا گر شاه تو رفته است كرما
  مخور

  

  باز آيد سيم و زر آرد فراوان غم مخور  
  

  گر بماني زنده بيني ناز او را روي تخت
  

شعر مدح خويش را حاضر بگردان غم   
  مخور

  
  شاعرا يوسف بود صديق بر فاسق مگو

  
  يوسف گم گشته باز آيد بكنعان غم مخور  

  
  ان غم مخورتا بود اشعار ديوانت باير    ملتت همواره ماند زير زنجير ستم 

  
گر بودي يكرذل رقاصي غزل خوان 

  شهان
  پس شدي تو از مفاخر بهر كوران غم مخور  
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دورگردون گر كه باشد رذل پرور باك 

  نيست 
  

  عاقبت دين و خرد آيد بجوالن غم مخور  
  

  شود ديوان حافظ محو از حافظ شكن مي
  

  باز آيد فكر روشن رو بميدان غم مخور  
  

  خلقت عالم مگوحافظا بازي نباشد 
  

  هاي پنهان غم مخور باشد اندر پرده بازي  
  

  نيست نوميدي بقلب بنده از تقدير حق
  

  كي بود بازيچه اندر خلق يزدان غم مخور  
  

  گر مريدان تو اهل باطل و با قدرتند
  

  امتحان اهل حق باشد ز عدوان غم مخور  
  

درجهان گنجي ز ايمان نيست به رنجي 
  ببر
  

  نند از اهل ايمان غم مخورها گر ك سرزنش  
  

  حال ما در دورة كفار و استعماريان
  

  داند خداي حي سبحان غم مخور جمله مي  
  

  گر خطرناكست پيمان يهود و غربيان
  

  تا كه باشد همت و فهم جوانان غم مخور  
  

  از نبود فكر و استقالل غمناكم بسي
  

  ليك از كم بودي رزق لئيمان غم مخور  
  

قدرت كوش و بيداري برقعي در كسب 
  ما
  

  گر شوي هشيار از دستور قرآن غم مخور  
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  حافظ -196

  شب وصل است و طي شد نامة هجر
  

  سالم فيه حتّي مطلع الفجر  
  

  دال در عاشقي ثابت قدم باش
  

  اجر كه در اين ره نباشد كار بي  
  

  من از رندي نخواهم كرد توبه
  

  1ولو آذيتني بالهجر و الحجر  
  

  ح روشن دل خدا رابراي اي صب
  

  بينم شب هجر كه بس تاريك مي  
  

  وفا خواهي جفا كش باش حافظ
  

  2فإنّ الربح والخسرانَ في التجر  
  

  حافظ شكن -196

ز وصلت چيست قصد و چيست آن 
  هجر

  

  كه وصل ذات حق كفر است و با زجر  
  

  بلي گر وصل رحمت باشدت قصد
  

  3سالم فيه حتي مطلع الفجر  
  

  ق دائمستيوليكن رحمت ح
  

  غلط باشد كه طي شد نامة هجر  
  

  و گر وصل بيارت باشدت قصد
  

  عذاب فيه حتي مطلع الفجر  
  

                                                           

 و اگرچه مرا با هجران (ترك نمودن) و زدن با سنگ اذيت نمائي. -1

 در تجارت سود و زيان مي باشد. -2

 ».قدر«ي  ي مباركه مي باشد، اقتباس از سورهدر آن (شب يا هنگام) تا صبح سالمتي و آرامش  -3
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  دال زين عاشقي قطع نظر كن
  

  كه عشق از فتنه باشد مانع اجر  
  

  گر از رندي عشقت رو نتابي
  

  1نصيبت فتنه و تاريكي دجر  
  

  برو دنبال عقل و دين كه اين دو
  

  2باشد تو را حجرز هر زشت و غلط   
  

  بود دلدار حق نه روي دلبر
  

  فغان از بيسوادي آه ازين ضجر  
  

  وفا اي برقعي ترك جفا شد
  

  أيا شاعر فال خُسران في التجر  
  
  حافظ -197

  ديگر ز شاخ سرو سهي بلبل صبور
  

  گلبانگ زد كه چشم بد از روي گل بدور  
  

  زاهد اگر بحور و قصور است اميدوار
  

  انه قصور است و يار حورما را شرابخ  
  

مي خور ببانگ چنگ و مخور غصه 
  وركسي

  

  گويد تو را كه باده مخور گو هو الغفور  
  

  كني حافظ شكايت از غم هجران چه مي
  

  در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور  
  

  حافظ شكن -197

                                                           

 دجر = ديجور، ظلمت. -1

  حجر = منع. -2
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  باز اين چه شاعر است كه ميĤورد غرور
  

  گمراه كرده مردم و كرد از خدا بدور  
  

  طعنش بزاهدي كه اميدش بجنت است
  

  كند ز منكر محشر بقول زور ترويج مي  
  

  گويد كه زاهد ار بحور و بجنت اميدوار
  

  ما را شرابخانه قصور است و يار حور  
  

اين نيست جز منافق و شعرش صريح 
  كفر

  

  بسيار واضح است و كالمش بود ظهور  
  

زاهد ز خوف حق نخورد مي ببانگ 
  چنگ

  

  ت براي كه باشد هو الشكورتا عاقب  
  

  شاعر كه خدعه كرده و گويد بميل نفس
  

  پرست بيابد از آن غرور تا هر هوي  
  

  آه از عوام ما كه مزخرف كند قبول
  

  افغان ز ملتي كه نباشد ورا شعور  
  

گويد كه مي بچنگ بخور ور كسي ز 
  عقل

  

  گويد تو را كه باده مخور گو هو الغفور  
  

  خدا گويدش مخورگر مي ميِ حرام 
  

  ور مي مي حالل نه الزم هو الغفور  
  

  اي غفور بود قصد تو حرام چون گفته
  

  ترغيب بر حرام ز كفر است و از كفور  
  

  زاهد بحور جنت و شاعر بيار كور    دارم اميد آنكه رسد بر مراد خود
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  كني اي برقعي شكايت حافظ چه مي

  
  از شاعرِ خيال مجو علم و دين و نور  

  
  حافظ -198

  روي بنما و وجود خودم از ياد ببر
  

  خرمن سوختگان را همه گو باد ببر  
  

  ما كه داديم دل و ديده بطوفان بال
  

  گو بيا سيل غم و خانه ز بنياد ببر  
  

  سينه گو شعلة آتشكدة پارس بكش
  

  بغداد ببر 1ديده گو آب رخ دجلة  
  

  دولت پير مغان باد كه باقي سهل است
  

  و و نام من از ياد ببرديگري گو بر  
  

  سعي ناكرده درين راه بجائي نرسي
  

  طلبي طاعت استاد ببر مزد اگر مي  
  

  روز مرگم نفسي وعدة ديدار بده
  

  وانگهم تا بلجد فارغ و آزاد ببر  
  

  گفت بمژگان درازت بكشم دوش مي
  

  يا رب از خاطرش انديشة بيداد ببر  
  

  حافظ انديشه كن از نازكي خاطر يار
  

  2و از درگهش اين ناله و فرياد ببربر  
  

  حافظ شكن -198

                                                           

 دجله = نهر مشهوري در عراق كنوني. -1

هاي ديوان حافظ امر معمولي و عادي است؛ از جمله ابيات اين غزل در  تقديم و تأخير ابيات در نسخه -2
 نه بدان اشاره نموديم.نسخه هاي متعدد مقدم و مؤخر شده است كه بطور نمو
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  خود نمائي مكن و هستي خود ياد مبر
  

  دين و ايمان خودت را همه بر باد مبر  
  

  الف تا كي تو مزن گام بطوفان بال
  

  خانة هستي خود را تو ز بنياد مبر  
  

  روي بر كعبه نما دانش و ديني بطلب
  

  ز گزاف آب رخ دجلة بغداد مبر  
  

  لت پير مغان كودني و حمق تو شددو
  

  شاعرا خام مشو عقل خود از ياد مبر  
  

  نيست استاد تو جز عقل و دگر عالم دين
  

  طلبي پير بارشاد مبر مزد اگر مي  
  

  ترسم آن ساعت مرگت بسرت آيد پير
  

  سوي شركت بكشد ديو چو همزاد مبر  
  

  دوش گفتم شعرا كشتة نفسند و هوي
  

  رت ميعاد مبريا رب از اهل هوا فك  
  

  شاعرا تا بكي انديشة تو بهر زر است
  

  برقعي هوش ازين ناله و فرياد مبر  
  
  حافظ -199

  صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار
  

  وزو بعاشق مسكين خبر دريغ مدار  
  

  بشكر آنكه شكفتي بكام دل اي گل
  

  نسيم وصل ز مرغ سحر دريغ مدار  
  

  حريف بزم تو بودم چه ماه نو بودي
  

  كنون كه ماه تمامي نظر دريغ مدار  
  

  سخن بگوي وز طوطي شكر دريغ مدار    كنون كه چشمة نوش است لعل شيرينت
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  مراد ما همه موقوف يك كرشمة تست

  
  ز دوستان قديم اينقدر دريغ مدار  

  
  برد شاعر مكارم تو بĤفاق مي

  
  ازو وظيفه و زاد سفر دريغ مدار  

  
ين كني سخن ا چو ذكر خير طلب مي

  است
  

  كه در بهاي سخن سيم و زر دريغ مدار  
  

و  سهل  در او هست  و هرچه  جهان 
  مختصر است

  

  ز اهل معرفت اين مختصر دريغ مدار  
  

  غبار غم برود حال به شود حافظ
  

  تو آب ديده ازين رهگذر دريغ مدار  
  

  حافظ شكن -199

  شها ز منزل شاعر گذر دريغ مدار
  

  دريغ مدار دل خبر كه اوست عاشق بي  
  

  بشكر آنكه نشستي بروي تخت اي شه
  

  ازين دعاگوي شام و سحر دريغ مدار  
  

  هميشه مدح تو كردم وزير بودي تو
  

  كنون كه شاه شدي از نظر دريغ مدار  
  

  مراد ما همه موقوف يك حوالة تست
  

  ز دوستان قديم اينقدر دريغ مدار  
  

  د شاعركن ميمفاسد تو مكارم ه
  

  زاد سفر دريغ مدارازو وظيفه و   
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  اگر چه خير نداري تراشمت صد خير
  

  بشرط آنكه از من گهر دريغ مدار  
  

  تمام آنچه گرفتي بزور سر نيزه
  

  ز اهل معرفت آن مختصر دريغ مدار  
  

كه حافظ ز عشق حق   دگر مگوي
  سوخت مي 

  

  ببين كه با كه بگويد گذر دريغ مدار  
  

  ببين كه حرفة او شاعري بود پي زر
  

  تمام درد دلش آنكه زر دريغ مدار  
  

  چو برقعي اگرت معرفت بحالش شد
  

  مالمتش تو بهر رهگذر دريغ مدار  
  
  حافظ -200

  عيد است و موسم گل و ياران در انتظار
  

  ساقي بروي شاه ببين ماه و مي بيار  
  

است خرم و خوش  دولتي   خوش
  كرديم  خسروي

  

  يارب ز چشم زخم زمانش نگاه دار  
  

  در جهان مبند و ز مستي سئوال كن دل
  

  از فيض جام و قصة جمشيد كامكار  
  

  خور بشعر بنده كه زيبي دگر دهد مي
  

  جام مرصع تو بدين در شاهوار  
  

  ترسم كه روز حشر عنان در عنان رود
  

  تسبيح شيخ و خرقة رند شراب خوار  
  

  ت رفت كارناچار باده نوش چو از دس    رود حافظ چه رفت روزه و گل نيز مي
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  حافظ شكن -200

  عيد است و ديد شاه ثنا خوان بانتظار
  

  بر شاعران مست شها سيم و ز بيار  
  

شه شد چو   هركس كه مست و عاشق
  شاعران

  

  از فيض جام الفد و گبران نابكار  
  

  خوش باش شاعرا بستمگر بگو كريم
  

  گر سيم و زر بداد بگو شعر آبدار  
  

  مگر استدائم دعاي شاه بگو چون ست
  

  شاعر ز نشر مدح تو او را نگاهدار  
  

  شعر تو خاصيت ندهد جز بمي خوران
  

  آري باَهل مي تو بده چنگ و ناي تار  
  

  حاشا كه روز حشر عنان بر عنان رود
  

  تسبيح شيخ و خرقة رند شرابخوار  
  

  1اليستوون بگفت بياسين خداي تو
  

  آشكار 2فردا شود بصيحة وامتازوا  
  

  ت روزه بمي كفر كم بگوحافظ چو رف
  

  اي برقعي فغان كن ازين رند نابكار  
  
  حافظ -201

  هر آنچه ناصح مشفق بگويدت بپذير    نصيحتي كنمت بشنو و بهانه مگير
                                                           

باشد بلكه در  در سورة يس نمي  ﴾� /�*$
;﴿به نظر مي رسد كه عالمه برقعي اشتباه شده باشد؛ زيرا كه ـ -1
 آمده است. 19سورة توبه، آية: 

))﴿اشاره به آيه كريمة:  -2 ((#ρâ“≈ tF øΒ $#uρ tΠöθ u‹ ø9$# $pκ š‰r& tβθ ãΒ Ì� ôfãΚ ø9$#﴾   :باشد. ) مي59(يس 
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  ز وصل روي جوانان تمتعي بردار

  
  كه در كمين گة عمر است مكر عالم پير  

  
  نعيم هر دو جهان پيش عاشقان بجوي

  
  و آن بهاي حقير كه اين متاع قليل است  

  
  حضور ما كردند چو قسمت ازلي بي

  
  گر اندكي نه بوفق رضا است خورده مگير  

  
  خواهم معاشري خوش و رودي بساز مي

  
  كه درد خويش بگويم بنالة بم و زير  

  
  بر آن سرم كه ننوشم مي و گنه نكنم

  
  اگر موافق تدبير من شود تقدير  

  
  بعزم توبه نهادم قدح ز كف صد بار

  
  كند تقصير ولي كرشمة ساقي نمي  

  
  چو الله در قدحم ريز ساقيا مي مشك

  
  رود ز ضمير كه نقش خال نگارم نمي  

  
  بيار ساغر ياقوت فام و در خوشاب

  
  حسود گو كرم آصفي ببين و بمير  

  
  مي دو ساله و محبوب چارده ساله

  
  همين بس است مرا صحبت صغير و كبير  

  
  گو حافظحديث توبه در اين بزمگه م

  
  كه ساقيان كمان ابرويت زنند بيتر  

  
  حافظ شكن -201

  نصيحتي كنمت پند شاعران مپذير
  

  هر آنچه شاعر فاسق بگويدت تو مگير  
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  بوصل روي جوانان عذاب حق باشد
  

  كه نهي كرده تو را خالق خبير و بصير  
  

  ز نعمت دو جهان گشته عاشقان محروم
  

  ب كثيركه آن گناه كبير است و اين عقا  
  

  نصيب و اجر تو شد بسته باعمالت
  

  گر اندكست باعمال خويش خورده بگير  
  

  باَمر دين تو برو ساز را بيفكن دور
  

  بدرد تو نخورد جز خرَد ديگر تدبير  
  

  مقدر است كه مختار باشي اي مي خوار
  

  مدان گناه خودت را ز عالم تقدير  
  

  كسي كه طعن زند بر امور دين چون تو
  

  عتقاد و چه توبه نداند او تقصيرچه ا  
  

  بدانكه ساغر ياقوت نام و در خوشاب
  

  بود حرام اگر آصفت دهد تو مگير  
  

همين بس است تورا خفت از عقوبت 
  حق

  

  اسير گشته بتو چارده بساله وزير  
  

  تو را چه سود ز علم و ز سال اي حافظ
  

  مي دو ساله را خوري چو گربة پير  
  
  حافظ -202

  و مرا گو كه دل از جان بر گير روي بنما
  

  پيش شمع آتش پروانه بجان گو در گير  
  

  چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باك
  

  آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گير  
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  در سماع آي و ز سر خرقه برانداز برقص
  

  ورنه درگوشة نشين دلق ريا بر سر گير  
  

صوف بر كش ز سر و بادة صافي در 
  كش

  

  در باز و برو، سيمبري در بر گيرسيم   
  

  حافظ آراسته كن بزم و بگو واعظ را
  

  كه ببين مجلسم و ترك سر منبر گير  
  

  حافظ شكن -202

  يارب اين قوم بگويند كه عرفان بر گير
  

  اين چه عرفان بود آتش بزن و گو درگير  
  

  آه از صوفي و از سيرة صوفي صد آه
  

  نظر گيرتو بخوان اين غزل و عبرت ازين م  
  

همه از چنگ سخن باشد و از عود و ز 
  رقص

  

  اش بادة صاف است و برو ساغر گير همه  
  

  اش حرف زر و سيم بمزدوري شعر همه
  

  يا كه با سيم و زرت سيم بري در بر گير  
  

  عجباً حافظ الفظ بچه چيزش قومي
  

  خر او گشته و گويند ازو باور گير  
  

  ادههمه رقص است و مي و ب  اگر عرفان
  و جام

  

ترك غيرت بود و دست ز خشك و تر   
  گير

  
زين جهت دشمن كشور همه ترويج 

  كنند
  يعني اي ملت ايران ز اجانب شَر گير  
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  برقعي گفتة شاعر همه طعن است بدين

  
  پس مخوان شعر وي و شعر وي از منبر گير  

  
  حافظ -203

  اي خرم از فروغ رخت الله زار عمر
  

  ل رويت بهار عمرباز آ كه ريخت بي گ  
  

  وي در گذار بود و نظر سوي ما نكرد
  

  بيچاره دل كه هيچ نديد از گذار عمر  
  

  انديشه از محيط فنا نيست هر كه را
  

  بر نقطة دهان تو باشد مدار عمر  
  

  حافظ سخن بگوي كه بر صفحة جهان
  

  اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر  
  

  حافظ شكن -203

  الله زار عمرايداده بر هوي و هوس 
  

  باز آ كه ريخت آبرويت در بهار عمر  
  

  از ديده گر سرشك بباري ز غم رواست
  

  كاندر هوس چو برق رود روزگار عمر  
  

  در كشوري كه نيست تو را اختيار خود
  

  تحت ستمگران كه نهد در شمار عمر  
  

  هر كشوري كه بود بفرمان ديگران
  

  بيچاره مردمش كه بگيرند عار عمر  
  

  كي ببادة بدهي عقل و دين خودتا 
  

  بيدار شو بباد مده اختيار عمر  
  

  اآلن فرصتي كه نباشد قرار عمر    ديروز در گذشت و ز فردا امين مباش
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  گر براي بقا شد سعادتست  انديشه

  
  بر اين محيط پست مدار اعتبار عمر  

  
  پيچيدة حوادث و آفات گشته عمر

  
  مرفقر و غنا و زجر و بال در كنار ع  

  
  اي برقعي مباف چو شاعر ز هر خيال

  
  كاين نقش ماند از قلمت يادگار عمر  

  
  حافظ -204

  اال اي طوطي گوياي اسرار
  

  مبادا خاليت شكر ز منقار  
  

  سرت سبز و دلت خوش باد جاويد
  

  كه خوش نقشي نمودي از خط يار  
  

  سخن سر بسته گفتي با حريفان
  

  خدا را ازين معما پرده بردار  
  

  روي ما زن از ساغر گالبيب
  

  ايم اي بخت بيدار كه خواب آلوده  
  

  چه ره بود اينكه زد در پرده مطرب
  

  رقصند با هم مست و هشيار كه مي  
  

  بيا و حال اهل درد بشنو
  

  بلفظ اندك و معني بسيار  
  

  ها است بت چيني عدوي دين و دل
  

  خداوندا دل و دينم نگهدار  
  

  بمستوران مگو اسرار مستي
  

  حديث جان مگو با نقش ديوار  
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  خرد هر چند نقش كائناتست
  

  چه سنجد پيش عشق كيميا كار  
  

  بيمن رايت منصور شاهي
  

  علَم شد حافظ اندر نظم اشعار  
  

  خداوندي بجان بندگان كرد
  

  خداوندا ز آفاتش نگهدار  
  

  حافظ شكن -204

  اال اي شاعر بيهوده گفتار
  

  نگفتي يكدمي از صنعت و كار  
  

  همه گفت تو باشد از خط يار
  

  نكردي هيچ ياد از خالق يار  
  

  سخن گفتي ز مستي حريفان
  

  ز وهم خود شدي گوياي اسرار  
  

  زدي دم از مي و خواندي گالبش
  

  ز بوي گند ني گشتي تو بيدار  
  

  از اين اشعار استعمار شد شاد
  

  و ليكن مؤمنان را رنج بسيار  
  

  بزهد و علم و دين كردي تمسخر
  

  براي سيم و زر كردي خود بت خوار  
  

  بالف و باف اهل درد گشتي
  

  زدي فرياد اي رند ريا كار  
  

  دل و دين را كه شاعر بر بتان داد
  

  ز كيدش اي خدا ملت نگهدار  
  

  نموده اهل تقوي نقش ديوار    بگويد با خران اسرار مستي
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  كند تنقيد بسيار خرد را مي

  
  اربگويد عشق و عاشق كيميا ك  

  
  بيمن سيم و زر عاشق بشاهان

  
  بود در شأن شاهان گفت اشعار  

  
  بخوان از بيت آخر حال حافظ

  
  كه تا گردي ز دورانش خبر دار  

  
  خدايا برقعي مانند حافظ

  
  ندارد فخري از مدح ستمكار  

  
  حافظ -205

  اي صبا نكهتي از خاك درِ يار بيار
  

  ببر اندوه دل و مژدة دلدار بيار  
  

  روح فزا از دهن يار بگوينكتة 
  

  نامة خوش خبر از عالم اسرار سپار  
  

  تا معطر كنم از لطف نسيم تو مشام
  

  1شمة از نفحات نفس يار بيار  
  

  بوفاي تو كه خاك ره آن يار عزيز
  

  غباري كه پديد آيد از اغيار بيار بي  
  

  گردي از رهگذر دوست بكوري رقيب
  

  بهر آسايش اين ديدة خونبار بيار  
  

  آيد باز دل ديوانه بزنجير نمي
  

  حلقة از خم آن طره طرار بيار  
  

  باسيران قفس مژدة گلزار بيار  شكر آن را كه تو در عشرتي اي مرغ 
                                                           

 ر ديوان حافظ با تصحيح محمد بهشتي وجود ندارد.اين بيت د -1
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  چمن
  

  

  روزگاريست كه دل چهرة مقصود نديد
  

  ساقيا آن قدح آينه كردار بيار  
  

  دلق حافظ بِچه ارزد بميش رنگين كن
  

  بازار بياروانگهش مست و خراب از سر   
  

  حافظ شكن -205

  شاعرا نهضتي از صنعت و از كار بيار
  

  ببر اين مستي عشق و دل هشيار بيار  
  

  نكتة روح فزا از خرد و عقل بگوي
  

  سخني از كتب خالق جبار بيار  
  

  تا معطر شود اين مغز و قوي فكر شوم
  

  اي از سخن حيدر كرار بيار شمه  
  

  طنز جفاي تو و گفتار تو شد خاك و
  

  پايمال دگران، خالي از اغيار بيار  
  

  گردي از همت و غيرت بطلب عار ببر
  

  ملتي با خرد و ديدة خونبار بيار  
  

  آيد كار دل ديوانة آن يار نمي
  

  سري از عقل و خرد خرم و سرشار بيار  
  

  كن رها دلبر عيار بترس از پستي
  

  خبر از سيطرة مردم قهار بيار  
  

  ق و بياني دادندشكر اين را كه بتو نط
  

  باسيران ستم مژدة احرار بيار  
  

  عاقال مظهري از احمد مختار بيار  روزگاريست كه دل عدل و مساوات 
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  نديد
  

  

  بزن آتش تو باين دلق و رها كن مستي
  

  برقعي دين و خرد را تو ببازار بيار  
  

      

  حرف ز

  حافظ -206

  دلم ربوده لولي وشيست شور انگيز
  

  الي وضع و رنگ آميزدروغ وعده و قت  
  

  فداي پيرهن چاك ماهرويان باد
  

  هزار جامة تقوي و خرقة پرهيز  
  

  فرشته عشق نداند كه چيست قصه مخوان
  

  بخواه جام گالبي بخاك آدم ريز  
  

  پياله در كفنم بند تا سحرگة حشر
  

  بمي ز دل ببرم هول روز رستاخيز  
  

  ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست
  

  اب خودي حافظ از ميان برخيزتو خود حج  
  

  حافظ شكن -206

  دلم غميده ازين عارفان شور انگيز
  

  كه آورند ز تأويل شعر دست آويز  
  

  براي شاعران بتراشند اصطالحاتي
  

  ز وهمشان شده حق لوليان شور انگيز  
  

  دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آميز    نه قابل است بتأويل دلبري كه بود
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  جب زيركي و تر دستيتو حافظ چه ع

  
  كه هم نياز كني هم ستيزه چون چنگيز  

  
  كني ز دلجوئي فداي پيرهنش مي

  
  هزار جامة تقوي و خرقة پرهيز  

  
  تو و هزار چو لولي فداي تقوي باد

  
  كه حق نگفت ز لولي بگفت از پرهيز  

  
  فداي جامة تقوي و كفش يك زاهد

  
  هزار رند خرابات و صوفي ناچيز  

  
  نداند تو پس مزن طعنه فرشته عشق

  
  كند پرهيز بزاهدي كه از اين عشق مي  

  
  پياله بر كفنت بند تا سحرگه حشر

  
  كه با پياله خوري از حميم رستاخيز  

  
حجاب قرب تو اي برقعي طريق كج 

  است
  

  تو نفي خود نتواني ز راه كج بگريز  
  

  
  حافظ -207

  بيا و كشتي ما در شط شراب انداز
  

  ر جان شيخ و شاب اندازغريو و ولوله د  
  

  مرا بكشتي باده در افكن اي ساقي
  

  اند نكوئي كن و در آب انداز كه گفته  
  

  ام ز راه خطا ز كوي ميكده بر گشته
  

  مرا دگر ز كرم در ره صواب انداز  
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  بيار از آن مي گلرنگ مشكبو جامي
  

  شرار رشك و حسد در دل گالب انداز  
  

  دباي به نيم شب اگرت آفتاب مي
  

  ز روي دختر گلچهر رز نقاب انداز  
  

  گر از تو يكسر مو سر كشد دل حافظ
  

  1بگير و در خم زلفش به پيچ و تاب انداز  

  حافظ شكن -207

  بيا و ملت آلوده را ز خواب انداز
  

  خروش و ولوله در آن دل كباب انداز  
  

  نما ز باده و مي اجتناب و خود را شوي
  

  آب اندازوجود خويش ز توبه دمي در   
  

  ميار نام شراب و دهان مكن بدبو
  

  بيا بذكر خدا خويش در گالب انداز  
  

  نقاب دختر گلچهر رز نشد تأويل
  

  بيا تو پاره كن اشعار و ز اين كتاب انداز  
  

  برو بصنعت و كاري رها كن اين مستي
  

  بهوش آي و برو ماية خراب انداز  
  

  خم شراب كجا عقل مستطاب كجا
  

  رد را از او نقاب اندازمكن ضعيف خ  
  

                                                           

  اين بيت در نسخة دستنويس عالمه برقعي به اين صورت آمده است: -1
  ز جور چرخ چو حافظ بجان رسيد دلت                             بسوي ديو مجن ناوك شهاب انداز

 آهنگ تر است آورده ايم.كه ما بيت فوق را به علت اينكه معناي بهتر و با سياق و سباق هم 
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  ز جور چرخ مگو چرخ را نباشد جور
  

  تو جور خويش نگر خويش را حساب انداز  
  
  حافظ -208

  خيز و در كاسة زر آب طربناك انداز
  

  پيشتر ز آنكه شود كاسة سر خاك انداز  
  

  عاقبت منزل ما وادي خاموشانست
  

  حاليا غلغله در گنبد افالك انداز  
  

ود بين كه بجز عيب يارب آن زاهد خ
  نديد

  

  دود آهيش در آئينة ادراك انداز  
  

  چون گل از نكهت او جامه قبا كن حافظ
  

  وين قبا در ره آن قامت چاالك انداز  
  

  
  حافظ شكن -208

  خيز و در كاسة سر هوشي و ادراك انداز
  

باك  خاك بر فرق خود اي خود سرِ بي  
  انداز

  
  عاقبت منزل محشر و رستاخيز است

  
  حاليا رو بدر خالق افالك انداز  

  
  باشد اين مزرعه باقي تو نباشي جانا

  
  حاليا علقة جاني تو ز امالك انداز  

  
  رخ پيرت شده بت در نظر ناپاكت

  
  نظر و ديدة دلرا تو ز ناپاك انداز  

  
  خاك بر گفتة او آب پس از خاك انداز  باكي  هر چه گفت اهل طريقت همه بي
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  بود
  

  

  و از عصبيت كور است دل تو از هوس
  

  پاك كن اين دل و پس ديده بهر پاك انداز  
  

  يارب اين شاعر مغرور زند طعنه بزهد
  

  مست بر دوزخش از آب طربناك انداز  
  

  برقعي با قلمت پاره كن اين جامة وهم
  

  جامة وهم بر آن شاعر چاالك انداز  
  
  حافظ -209

  بر نيامد از تمناي لبت كامم هنوز
  

  ام لعلت دردي آشامم هنوزبر اميد ج  
  

  روز اول رخت دينم در سر زلفين تو
  

تا چه خواهد شد درين سودا سر انجامم   
  هنوز

  
ساقيا يك جرعه ده زان آب آتشگون 
  كه من

  

  در ميان پختگان عشق او خامم هنوز  
  

نام من رفته است روزي بر لب جانان 
  بسهو

  

  آيد از نامم هنوز اهل دل را بوي جان مي  
  

  در ازل داده است ما را ساقي لعل لبت
  

  جرعة جامي كه من سرگرم آن جامم هنوز  
  

  در قلم آورد حافظ قصه لعل لبش
  

  رود هر دم ز اقالمم هنوز آب حيوان مي  
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  حافظ شكن -209

  من كه از موج خياالت تو آرامم هنوز
  

  نيست اندر دفتر بافندگان نامم هنوز  
  

  ق و وهمروز اول دل ندادم بر خيال عش
  

  تا چه خواهد شد در اين سودا سرانجام هنوز  
  

  اي خدا از عقل نيرو ده مرا بر عاشقان
  

  در ميان پختگان عقل من خامم هنوز  
  

راستي از الف و باف و وهم و كذب 
  شاعران

  

  گردد مرا هر مو بر اندامم هنوز راست مي  
  

الف حافظ بين كه نامم برده آن يارم 
  بسهو

  

  بود ابزار اين نامم هنوز اهل باطل را  
  

  از عمل بين مستيت ني از ازل حافظ مگو
  

  جرعة جام از ازل جبري آن جام هنوز  
  

  پر شد ايران ز شعر و شد مفاخر بيشمار 
  

  نيست كار و صنعت و ديني بايرانم هنوز  
  

شد زمستان بنده همچون سالهاي بي 
  شمار

  

  از تهي دستي خود سر در گريبانم هنوز  
  

ايمان نيست غيرت با كه گويم باز  نيست
  من
  

  در بدر در جستجوي كار ويالنم هنوز  
  

  من براي بچه ها در فكر تنبانم هنوز    شاعرا ديگر مباف از خط و خال دلبران
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  غربيان بر ما سوار و ما بفكر عيش و نوش

  
زين خريت زين جهالت مات و حيرانم   

  هنوز
  

  مي نشد بيدار اين ملت ز اقدامم هنوز    يامبرقعي رسوا نمودي عارفان را زين ق
  

  
  حافظ -210

  حال خونين دالن كه گويد باز
  

  وز فلك خون جم كه جويد باز  
  

  جز فالطون خم نشين شراب
  

  سر حكمت بما كه گويد باز  
  

  شرمش از چشم مي پرستان باد
  

  نرگس مست اگر برويد باز  
  

  نگشايد دلم چو غنچه اگر
  

  يد بازساغر الله گون ببو  
  

  بسكه در پرده چنگ گفت سخن
  

  ببرش موي تا نمويد باز  
  

  گرد بيت الحرام خم حافظ
  

  گر نميرد بسر بپويد باز  
  

  حافظ شكن -210

  جم و جمشيد را كه گويد باز
  

  حال اين كافران كه جويد باز  
  

  جز شما عارفان كه گويد باز    سر مي خوردن فالطون را
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  حافظا شرمي از مسلمانان

  
  در دلت از حيا نرويد باز  

  
  سر حكمت ز مصطفي بطلب

  
  گلش از تابعين برويد باز  

  
  هر كه دمزد ز ساغر و مي چنگ

  
  آب كوثر بلب نبويد باز  

  
  اف بر آن كس كه كعبه را خم كرد

  
  برقعي كعبه را كه شويد باز  

  
  تيره دل آنكه خون نشد دل او

  
  ره عرفان بسر بپويد باز  

  
  حافظ -211

  ار شكر كه ديدم بكام خويشت بازهز
  

  ز روي صدق و صفا گشته با دلم  دمساز  
  

اگرچه حسن تو از عشق غير مستغني 
  است

  

  من آن نيم كه ازين عشقبازي آيم باز  
  

  بينم چه گويمت كه ز سوز درون چه مي
  

  ز اشك پرس حكايت كه من نيم غماز  
  

  چه فتنه بود كه مشاطة قضا انگيخت
  

  گس مستش سيه بسرمة نازكه كرد نر  
  

  روندگان طريقت ره بال سپردند
  

  رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز  
  

  جمال دولت محمود را بزلف اياز    حاجت ورنه   است كرشمة حسن  غرض



    

  حافظ شكن      362 
    

  نيست
  

  

  اي نبرد غزل سرايي ناهيد صرفه
  

  1در آن مقام كه حافظ بر آورد آواز  
  

  حافظ شكن -211

  واقفم ز كيشت باز هزار شكر كه من 
  

  دلت بصدق و صفا يك دمي نشد دمساز  
  

  اگر چه عشق تو فني بود ز سالوسي
  

  ولي من از سر تو دست بر نگيرم باز  
  

  چه گويمت كه براي گرفتن زر و سيم
  

  هزار شعر بسازي بنغمه و نَي و ساز  
  

                                                           

با يك مراجعه به طبعات مختلف ديوان حافظ دانسته مي شود كه اين غزل (با اين قافيه و رديف) با  -1
ها و اشكال مختلفي آمده است، بنده با مراجعه به بعضي از آنها؛ از جمله ديوان حافظ با تصحيح  روايت

كه از عالمه برقعي داشتم متوجه اين شكاف عميق آقاي محمد بهشتي و مطابقت آن با نسخة دستنويسي 
هاي ديوان حافظ امر مسلّم در نزد اهل فن مي باشد، و  و اختالف كليدي شده ام. البته اختالف در نسخه

ي كه آنها تقديم مي كنند  ها ادعا مي كنند نسخه گاهي هر يك از مصححين و يا حواشي نويس
  ية نسخ خالي از اغالط نمي باشند.ها بوده و بق ترين و بهترين نسخه صحيح

تمام ميشوند؛ و در اواخر » از«شويم كه چهار غزل مسلسل طوري آمده اند كه با  با مراجعه به ديوان متوجه مي
اين غزل ها واژههاي همانند: باز، نواز، راز و ناز آمده است، و اين احتمال نيز هست كه بعضي از اين 

) را در 211ي دستنويس عالمه برقعي (حافظ  اما باز هم بيشتر ابيات نسخهابيات با هم مختلط شده باشند، 
  بقية نسخه ها يافته نتوانستم.

تر دانسته اند، و ابيات را  ي اعتماد كرده و آن را صحيح اما در رابطه به عالمه برقعي بايد گفت ايشان به نسخه
  ماد ندانسته اند.هاي ديگر را قابل اعت از آن همين طور نقل نموده اند و نسخه

هاي بعدي آمده  به هر حال كثرت اختالفات گاهي اصل ديوان حافظ را زير سوال مي برد كه كساني در سده
باشند و اشعاري را سروده و به ديوان حافظ اضافه نموده باشند و يا جايگزين بعضي از اشعار حافظ كرده 

 باشند.  
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  ها كه شما شاعران بپا كرديد چه فتنه
  

  زه و نازهاي نفس و غم نه از قضا ز هوس  
  

  روندگان طريقت ره خطا سپرند
  

  باك در نشيب و فراز تمام گمره و بي  
  

  گويي اگر مثال ز حسن و جمال مي
  

  1ز حسن خلق بگو ني ز صورتي چو اياز  
  

  تمام شهر گزاف و ثنا و الفَترا
  

  خرند بغاز به پيشگاه ربوبي نمي  
  

  مسلك بگو بمردم شاعر پرست بي
  

  شته رقص و هم آوازكه او بمجلس شه دا  
  

  غزل سرائي و آواز او ز بيكاريست
  

  در اين مقام تو اي برقعي بسوز و بساز  
  
  حافظ -212

  منم كه ديده بديدار دوست كردم باز
  

  چه شكر گويمت اي كرد كار بنده نواز  
  

  نيازمند بال گو رخ از غبار مشوي
  

  كه كيمياي مراد است خاك كوي نياز  
  

  ان متاب اي دلز مشكالت طريقت عن
  

  كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز  
  

  طهارت ار نه بخون جگر كند عاشق
  

  بقول مفتي عشقش درست نيست نماز  
  

  درين سراچة بازيچه غير عشق مباز    درين مقام مجازي بجز پياله مگير
                                                           

گويند اگرچه  غزنوي رحمه اهللا بوده است كه مي اياز همان خادم معروف و زيرك سلطان محمود -1
 صورتي زشت داشته در نزد سلطان عزيز بوده است.
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  بنيم بوسه دعائي بخر ز اهل دلي

  
  كه كيد دشمنت از جان و جسم دارد باز  

  
  ه زمزمة عشق در حجاز و عراقفكند

  
  هاي حافظ شيراز نواي بانگ غزل  

  
  حافظ شكن -212

خوش بودكه بود عقل و دين دو  چه
  راز محرم 

  

  شوند با من مسكين دو يار و دو دمساز  
  

  نيازمند خدا شو رخ از غبار بشوي
  

  بسجده آي بخاك و بگوي راز و نياز  
  

  ز مشكالت طريقت مگو كه زندقه است
  

  ين حق نبود مشكل و نشيب و فرازبد  
  

  نماز مفتي عشق و نماز عاشق او
  

  بنزد اهل حقيقت نيرزد آن يك نماز  
  

  طهارتي كه بخون جگر كند صوفي
  

  تميز فاجر باز بي چو آن طهارت بي  
  

  درين مقام مجازي مخور پيالة مي
  

  درين سراچة بازيچه دين خويش مباز  
  

  يبنام عشق تو با دين حق مكن باز
  

  خرند نياز كه در سراچة ديگر نمي  
  

  معني هاي بي مناز حافظ از اين الف
  

  اش رفت در عراق و حجاز اگر چه زمزمه  
  

  گوي عرفان ساز هاي تو اي ياوه جزاف    خواند بغير صوفي و صوفي صفت نمي
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گرفتم اهل جهان جن و انس خوش 

  دارند
  

  بغير وزر نباشد تو را از اين آواز  
  

  

  حرف س

  حافظ -213

  جانا تو را كه گفت كه احوال ما مپرس
  

  بيگانه گرد و قصة هيچ آشنا مپرس  
  

  نقش حقوق صحبت اخالص بندگي
  

  از لوح سينه پاك كن و نام ما مپرس  
  

  از دلق پوش صومعه نقد طلب مجوي
  

  يعني ز مفلسان خبر كيميا مپرس  
  

  ايم ما قصة سكندر و دارا نخوانده
  

  مهر و وفا مپرساز ما بجز حكايت   
  

  در دفتر طبيب خرد باب عشق نيست
  

  اي دل بدرد خو كن و نام دوا مپرس  
  

  حافظ رسيد موسم گل معرفت مخوان
  

  درياب نقد وقت وز چون و چرا مپرس  
  

  حافظ شكن -213

  جانا كه گفت عشق خود ترا دوا مپرس
  

  بيعار و زار باش و ز مستي شفا مپرس  
  

  از شعر خود بيفكن و از حق عطا مپرس    ر نمانقش حقوق نعمت حق را هد
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  از قصة سكندر و دارا نپرسمت

  
  از غيرت و حميت و دين گو چرا مپرس  

  
  تو قصة معاد و جزا را چه منكري

  
  وحشت مكن بگو ز معاد و جزا مپرس  

  
  وفاتري وفا كه از همه كس بي اي بي

  
  ديگر مگو حكايت مهر و وفا مپرس  

  
  مودي و دين حقبا اهل حق وفا نن

  
  گوئي ز مفلسان خبر كيميا مپرس  

  
  آن كيميا كه مفلس از آن اهل حق بود

  
  جادوي رهزني است ز ما اين جفا مپرس  

  
  داني كه آن طبيب خرد كيست اي مفيد

  
  احمد بود تو گوي كه از وي دوا مپرس  

  
  ما را رسول و وحي طبيب خرد بود

  
  خود گو طبيب عشق كه باشد ز ما مپرس  

  
  بسيار جا كه درس خرد داد مصطفي

  
  از كيست درس عشق تو گو از كجا مپرس  

  
دهد جواب سخن شيخنا  خوش مي

  الجواد
  

  اي برقعي بپرس ولي از هوا مپرس  
  

  حافظ -214

  گلعذاري ز گلستان جهان ما را بس
  

  زين چمن ساية آن سرو روان ما را بس  
  

  ان جهان رطل گران ما را بساز گران    من و هم صحبتي اهل ريا دورم باد
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  بخشند قصر فردوس بپاداش عمل مي

  
  ما كه رنديم و گدا دير مغان ما را بس  

  
  نيست ما را بجز از وصل تو در سر هوسي

  
  اين تجارت ز متاع دو جهان ما را بس  

  
  از در خويش خدا را ببهشتم مفرست

  
  كه سر كوي تو از كون و مكان ما را بس  

  
انصافي  قسمت گله بي از مشرب حافظ 

  است 
  

  هاي روان ما را بس طبع چون آب و غزل  
  

  
  حافظ شكن -214

  گفت شاعر بجهان پير مغان ما را بس
  

  ليك ما را بجهان صاحب آن ما را بس  
  

  من و هم صحبتي پير مغان حيف بود
  

  چون كه قرآن و رسوالن خدا ما را بس  
  

  بخشند قصر فردوس بپاداش عمل مي
  

  يست بگو دير مغان ما را بسعملت ن  
  

  بلكه حق اينكه بفردوس تو را نيست يقين
  

  ورنه اين حرف نگفتي كه جز آن ما را بس  
  

  قصر فردوس منزه بود از رند گدا
  

  تو نما رندي و گو دوزخيان ما را بس  
  

  تو كه رندي و نداني بجز از وصلت پير
  

  اي دني طبع مگو در دو جهان ما را بس  
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  ت نه تجارت بود اي مرد لئيماين خسار
  

  ما نگوئيم متاع دو جهان ما را بس  
  

  كه پس از مسئلت دنيا و عقبي ز خدا
  

  حرف من فضلك زِدنا بزبان ما را بس  
  

ديو خوشحال شود چون كه تو از روي 
  نياز
  

  گوئيش كوي تو از كون و مكان ما را بس  
  

  او چنين بندة شيدا نكند دور ز خويش
  

  تو بگويد كه خران ما را بسبيشتر از   
  

نه تو را هست بهشتي و نه او راست 
  بهشت

  

  ياوه كم گو مفرستم بجنان ما را بس  
  

  حافظا باز باين مشرب پستت خو كن
  

  و بگو آن صلة طبع روان ما را بس  
  

  هاي روان ناز بر طبع چو آبي و غزل
  

  برقعي است سفاهت نه همان ما را بس  
  
  حافظ -215

  ر بگذري بر ساحل رود ارساي صبا گ
  

بوسه زن بر خاك آن وادي و مشكين كن   
  نفس

  
منزل سلمي كه بادش هردم از ما صد 

  سالم
  

  بر صداي ساربان بيني و بانگ جرس  
  

  كز فراقت سوختم اي مهربان فرياد رس  محمل جانان ببوس آنگه بزاري عرضه 
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  كن
  

  

  عشقبازي كار بازي نيست اي دل سر بباز
  

  وي عشق نتوان زد بچوگان هوسزانكه ك  
  

نام حافظ گر بر آيد بر زبان كلك 
  دوست

  

بس است اين  از جناب حضرت شاهم   
  ملتمس

  
  

  حافظ شكن -215

  اي صبا پيغام شاعر را رسان رود ارس
  

  بوسه زن بر پاي ايلخاني و ننگين كن نفس  
  

شاه تركان را كه بادش هر دم از حافظ 
  ملق

  

  ي از اهل هوسنزد او اهل تملق بين  
  

  دار مسند شاه ستمگر بوس بر وي عرضه 
  

  از فراق سيم و زر من سوختم فرياد رس  
  

  عشق بازي كار شيادان بود دامي بزن
  

  زانكه دام عشق را بايد زدن بر خرمگس  
  

  نام حافظ گر قلم آري و بفرستي صله
  

اين  بس است  شاهش  ب حضرت  از جنا  
  ملتمس

  
  ي شهان نامش برنداين تملق گر نگويد ك

  
  كي شود مستعمران را مفخري آن بوالهوس  

  
زني نيش  چون خرمگس گردي  قوي  كي   تا نگردي چون مگس بر گرد صاحب 
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  شيرة
  

  بكس
  

  تا چنين شاهان نباشندي تو را پشت و پناه
  

  كي بتازي بر فقيه و عالمان در هر نفس  
  

  برقعي بين عارفان بر اهل دين توهين كنند
  

ها كنند از هر شهي با صد  كرنش ليك  
  جرس

  
  حافظ -216

  دال رفيق سفر بخت نيكخواهت بس
  

  نسيم روضة شيراز پيك راهت بس  
  

  دگر ز منزل جانان سفر مكن درويش
  

  كه سير معنوي و كنج خانقاهت بس  
  

  دگر كمين گشايد غمي ز كشور دل
  

  حريم درگه پير مغان پناهت بس  
  

  نوش مي  بصدر مصطبه بنشين و ساغر
  

  كه اينقدر ز جهان كسب مال و جاهت بس  
  

  فلك بمردم نادان دهد زمام مراد
  

  تو اهل دانش و فضلي همين گناهت بس  
  

  بمنت دگران خو مكن كه در دو جهان
  

  رضاي ايزد و انعام پادشاهت بس  
  

  بهيچ ورد دگر نيست حاجت حافظ
  

  دعاي نيمشب و درس صبحگاهت بس  
  

  حافظ شكن -216

  اي پناهت بس تو را خداي بهر لحظه     كتاب نفيسي بهر نگاهت بسدال
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  دگر بمنزل دانش سفر مكن درويش

  
  و كنج خانقاهت بس 1كه ميل لودگي  

  
  اگر بمحفل دانش روي شوي آدم

  
  و ليك سيرة پيرو دل سياهت بس  

  
  غمي اگر رسدت از جهالت و ز كفر

  
  چرند بافي پير مغان سياهت بس  

  
  به بنشين و ساغر مي نوشبصدر مصط

  
  كه اينقدر ز پرستيدن االهت بس  

  
  تو را بگفتة قرآن چه كار اي صوفي

  
  گزاف شاعر و اشعار سد راهت بس  

  
  خدا بمردم عاقل دهد زمام مراد

  
  تو هم كه عاشق و مستي همين گناهت بس  

  
بجهل كوش چو حافظ اگر كه خواهي 

  جاه
  

  ستو الف ماية خود كن ز بهر جاهت ب  
  

  مجوي دانش و فضل ار كه طالب پيري
  

  كه نزد پير همين شعر دل بخواهت بس  
  

  بصنعت و عملي رو مكن بجو تو حرام
  

  عذاب ايزد و اكرام پادشاهت بس  
  

  نگفت برقعي از خدعه و ريا و طمع
  

  دعاي نيمشب و درس صبحگاهت بس  
  
  حافظ -217

                                                           

 َلودگي = بي بند و باري، بي مسئوليت بودن و كارهاي سبكي كردن. -1
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  ام كه مپرس درد عشقي كشيده
  

  ام كه مپرس زهر هجري كشيده  
  

  ام در جهان و آخر كار گشته
  

  ام كه مپرس دلبري برگزيده  
  

  گزي كه مگوي سوي من لب چه مي
  

  ام كه مپرس لب لعلي گزيده  
  

  تو در كلبة گدائي خويش بي
  

  ام كه مپرس هائي كشيده رنج  
  

  همچو حافظ غريب در ره عشق
  

  ام كه مپرس بمقامي رسيده  
  

  حافظ شكن -217

  ام كه مپرس كشيدهزهر عشقي 
  

  ام كه مپرس بفسادش رسيده  
  

  ام در جهان بچارة عشق گشته
  

  ام كه مپرس سه دوائي گزيده  
  

  سه دوا عقل و هوش و استقالل
  

  ام كه مپرس اثري زين سه ديده  
  

  ها شود كه مگوي سوي من حمله
  

  ام كه مپرس هائي كشيده رنج  
  

  من ازين عاشقان هذيان گو
  

  ام كه مپرس سخناني شنيده  
  

  كن رها عشق و كار و صنعت گير
  

  ام كه مپرس رهبري من گزيده  
  

  ام كه مپرس لذتي بس چشيده    برقعي من ز دين و صنعت و كار
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   حرف ش

  حافظ -218

مردافكن بود   كه  خواهم تلخ مي شراب 
  زورش

  

  كه تا يك دم بياسايم ز دنيا و شر و شورش  
  

و  سماط دهر دون پرور ندارد شهد
  آسايش

  

مذاق حرص و آز اي دل بشو از تلخ و از   
  شورش

  
نظر كردن بدرويشان منافي با بزرگي 

  نيست
  

  سليمان با چنان حشمت نظر ها بود با مورش  
  

  حافظ شكن -218

خواهد كه مردافكن بود  مي تلخ  شرابِ 
  زورش

  

  چو اين ملت بياشامد رود فكر سلحشورش  
  

ردد آن دهد تن را باستعمار و زائل گ
  هوشش

  

  بتسليم اجانب مفتخر با آن شر و شورش  
  

  و مي بساط عيش دون پرور بود جام شراب 
  

خواهد شود ملت كر و  كه استعمار مي  
  كورش

  
  بدانندي مي عرفان نباشد تلخي و شورش  را  مريدان  تأويل  خواهد كه  مي تلخ  شراب 
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  كند باطل
  

  

 تر از اين عارف و نديدم در جهان نادان
  صوفي

  

و   طبعان اوالد جم ننمائي بكج  آنكه  بشرط  
  كورش

  
اگر خواهي ببيني حلقة كودن سفيهاني بدور 

  هم
  

  ببين پير مزور را كه درويشان همه مورش  
  

  مگو اي برقعي ديگر از اين ابزار استعمار
  

منصب و  كه هركس اليبالي شد دهندي   
  1زورش

  
  حافظ -219

عر و ياري كنار آب و پاي بيد و طبع ش
  خوش

  

معاشر دلبري شيرين و ساقي گلعذاري   
  خوش

  
  بندم عروس طبع را زيور ز فكر بكر مي

  
  بود كز نقش ايامم بدست افتد نگاي خوش  

  
  بغفلت عمر شد حافظ بيا با ما بميخانه

  
كه شنگوالن سر مستت بياموزند كاري   

  خوش
  

                                                           

عالمه برقعي رحمه اهللا در چندين جا از كتاب گرانبهاي حافظ شكن به ارتباط عميق كساني كه بنام  -1
كند، و در شرايط كنوني نيز با يك نگاه به  اي آن فعاليت دارند با استعمار اشاره ميتصوف و فرقه ه

شويم كه  هاي تصوف در كشورهاي اسالمي كار مي كنند متوجه مي بزرگان خانقاه و كساني كه بنام فرقه
 حقيقت از چه قرار است؟! 
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  حافظ شكن -219

ي شباب و فهم و دين حق و درس فقه و كار
  خوش

  

خدا  و چون  از هر كتاب  و مونسي  انيس   
  خوش  پروردگاري

  
بدان  هرانكس داشت اين دولت بگو قدرش 

  جانا 
  

گوارا بادت اين نعمت كه داري روزگاري   
  خوش

  
دان و جان را  بشب فكر مطالب را غنيمت 

  قوتي ميده
  

گر نشد مهتاب تاباني وگرنه شام   چراغي  
  تاري خوش

  
تضرع كن تو بر درگاه  ه و زاري برو با نال

  يزداني
  

ببين باال كواكب را و انجم را ز قدرت   
  خوش شماري  بي
  

  مخوان ز گمراهي  خودخواهي  مرو دنبال 
  هر شاعر ديوان 

  

  خوش و ياري  است  دام   وردشان وذكر   كه  
  خوش  خماري

  
عروس طبع را از آز و حرص خود كند 

  زيور
  

  بدام افتد نگاري خوشبود كز مردم كودن   
  

  بگو اي برقعي يك دم طرفداران شاعر را
  

  بياموزند علم و دين و بر گيرند كاري خوش  
  
  حافظ -220

  دلم رميده شد و غافلم من درويش
  

  كه آن شكاري سر گشته را چه آيد پيش  
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  لرزم چو بيد بر سر ايمان خويش مي
  

  كه دل بدست كمان ابروئيست كافر كيش  
  

  كده گريان و سر فكنده رومبكوي مي
  

  چرا كه شرم همي آيدم ز حاصل خويش  
  

  بĤن كمر نرسد دست هر گدا حافظ
  

  خزانة بكف آور ز گنج قارون بيش  
  

  حافظ شكن -220

  دلت رميده و هم غافلي تو اي درويش
  

  ولي مريد نكرد اعتراف تو انديش  
  

  چو بيد بر سر ايمان ملرز اي حافظ
  

  ن كه چون شدي درويشنماند بهر تو ايما  
  

  عجب معرفي از پير خود تو خود كردي
  

  كه نيست پير تصوف بغير كافر كيش  
  

  من از مريد تو پرسم كه چيست معنايش
  

كه دل بدست كمان ابروئي است كافر   
  كيش

  
  اگر خدا است مرادش خدا ندارد كيش

  
  و گر كه پير مراد است گو مكن تشويش  

  
  عراعجب كنم ز مريدان كودن ش

  
  1اند كتابي بنام التفتيش مگر نديده  

  
  بمسلكي چو روي راه را بين از پيش    1اصول دين و عقائد نداردي تقليد

                                                           

دارد كه » ن مسلك الصوفي والدرويشالتفتيش في بطال«عالمه برقعي رحمه اهللا اشاره به كتاب كم نظير  -1
) 60ضمن تأليفات خويش از اين كتاب (تأليف شماره: » سوانح حيات«تأليف خود ايشان است، ايشان در 

 نام برده اند.
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بĤن كمر چو زني دست و سيم و زر 

  دهيش
  

  ترس حافظ و گو دين ندارد اين دل ريش  
  

  مرو بميكده شرمي ز خالق اي شاعر
  

  اگر چه شرم تو را نايد از مفاسد خويش  
  
  حافظ -221

  چو بر شكست صبا زلف عنبر افشانش
  

  بهر شكسته كه پيوست تازه شد جانش  
  

كجا است هم نفسي تا كه شرح غصه 
  دهم

  

  كند از روزگار هجرانش كه دل چه مي  
  

  زمانه از ورق گل مثال روي تو بست
  

  ولي ز شرم تو در غنچه كرد پنهانش  
  

  بسي شديم و نشد عشق را كرانه پديد
  

  هللا از اين ره كه نيست پايانشتبارك ا  
  

  آرد بدين شكستة بيت الحزن كه مي
  

  نشان يوسف دل از چه زنخدانش  
  

  حافظ شكن -221

  چو در شكست ز ما شعرهاي ديوانش
  

  دگر بياري حق بر نگشت عنوانش  
  

  دهد جواب باين كفرهاي ديوانش    كجا است هم نفسي تا دهد مرا كمكي
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  ا كن عشقزمان دانش و صنعت بود ره

  
  بس است نفس و هوا را كه نيست پايانش  

  
  بسي ز مستي عشق و فنون آن گفتي

  
  مجو دگر ز صبا بوي بت پرستانش  

  
  سوزد روان زنده براه خدا نمي

  
  كه نيست يار تو چون كعبه و بيابانش  

  
  اگر تو را ز وفا و صفا بود خبري

  
  مگير طرة پير و مخوان ز هجرانش  

  
  ف چو برقعي اي دلبگو ز پاكي يوس

  
  مخوان نشاني آن صورت و زنخدانش  

  
  حافظ -222

  باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش
  

  بر جفاي خار هجران صبر بلبل بايدش  
  

  بايد كشيد ناز ها زان نرگس مستانه مي
  

  اين دل شوريده تا آن جعد و كاكل بايدش  
  

  اي دل اندر بند زلفش از پريشاني منال
  

  ون بدام افتد تحمل بايدشمرغ زيرك چ  
  

تكيه بر تقوي و دانش در طريقت 
  كافريست

  

  راهرو گر صد هنر دارد توكل بايدش  
  

  ساقيا در گردش ساغر تعلل تا بچند
  

  دور چون با عاشقان افتد تسلسل بايدش  
  

  عاشق مسكين چرا چندين تحمل بايدش    آواز رود كيست حافظ تا ننوشد باده بي
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  حافظ شكن -222

  طالب حق چند روزي را تأمل بايدش
  

  بهر دور افكندن باطل تعقل بايدش  
  

  ها كشيد بازها در راه حق بايد چه سختي
  

  اين دل شوريده را صبر و تكامل بايدش  
  

  اي دل اندر بند عقلت باش ني بند هوا
  

  آنكه در بند هوا شد زلف و كاكل بايدش  
  

  كشد نازها از زلف آن موهوم نرگس مي
  

ه مست جام مي شد جعد و سنبل هرك  
  بايدش

  
اندر شرع و تقوي اين نظربازي  هست 

  حرام
  

  هر كه را عقلي بود شرعي تقبل بايدش  
  

گرچه  بر تقوي و دانش در شريعت  تكيه 
  نيست 

  

  در طريقت كفر و خدعه سحر بابل بايدش  
  

تكيه بر تقوي و دانش گر چه نبود در 
  طريق

  

  توكل بايدشتقوي و دانش چون  ليك بي  
  

  تقوي و علم تكيه نبود در توكل ليك بي
  

  حمق باشد كاندرين وادي توسل بايدش  
  

دم مزن از عشق و مستي و مگو از دور 
  جام

مست در دوزخ دوصد زنجير و صد غل   
  بايدش
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كيست حافظ آنكه ترويج مي و آواز 

  كرد
  

  برقعي او بر عذاب حق تحمل بايدش  
  

  حافظ -223

  ل تنگ مرا مونس جان باشباز آي و د
  

  وين سوخته را محرم اسرار نهان باش  
  

  زان باده كه در مصطبة عشق فروشند
  

  ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش  
  

در خرقه چو آتش زدي اي عارف 
  سالك

  

  جهدي كن و سر حلقة رندان جهان باش  
  

  آن يار كه گفتا بتو ام دل نگران است
  

  المت نگران باشرسم اكنون بس گو مي  
  

كندش جام جهان  حافظ كه هوس مي
  بين
  

  گو در نظر آصف جمشيد مكان باش  
  

  حافظ شكن -223

  گويد بوزيري كه مرا مونس جان باش
  

  وين سوخته را محرم اسرار نهان باش  
  

  دل باخته و سوخته از پستي و جهلت
  

  بر گنج زر و سيم دو چشمت نگران باش  
  

  نگور و حرام استاين باده همان بادة ا
  

  چون گفت دو ساغر بده و گو رمضان باش  
  



    

  381  حافظ شكن
  

  آن باده كه در ميكدة كفر فروشند
  

  يك ساغر آن كفر و يا كمتر از آن باش  
  

  گر باده بود زر دو سه ساغر چه كفايت
  

  بر مستي حافظ چه اگر رطل گران باش  
  

  در خرقه مزن آتش و اندام نگهدار
  

  ن باشمستي كن و هم رهبر فساق جها  
  

  صد حيف ز حافظ كه پي جام جهان بين
  

  دين باخت ز كف گو بر دو در پي آن باش  
  

  افسوس كه از جان جهان بين تو مقصود
  

  بودت زر و گو آصف جمشيد مكان باش  
  

  اي برقعي اينجا شدة عاشق بوزيري
  

  گوشت بغالمي و مي و شاه جهان باش  
  
  حافظ -224

  ه باشاي دل غالم شاه جهان باش و شا
  

  پيوسته در حمايت لطف االه باش  
  

  خرند از خارجي هزار بيك جو نمي
  

  گو كوه تا بكوه منافق سپاه باش  
  

  آن را كه دوستي علي نيست كافر است
  

  گو زاهد زمانه و گو شيخ راه باش  
  

  ام بوالي تو يا علي امروز زنده
  

  فردا بروح پاك امامان گواه باش  
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  دين رضا قبر امام هشتم و سلطان
  

  1از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش  
  

  حافظ طريق بندگي شاه پيشه كن
  

  و انگاه در طريق چو مردان راه باش  
  

  حافظ شكن -224

  شاعر مشو غالم و برو مرد راه باش
  

  دور از خطا نه عامل وزر و گناه باش  
  

  شاه جهان چو بود يكي از شهان طوس
  

  اه باششاعر مرو غالم وي از بهر ج  
  

  رو بندگيِ حق بنما ني امير طوس
  

  عزت سزاي بندة حق هر كه خواه باش  
  

حافظ چو ديد شاه جهان شيعه مذهب 
  است

  

  از بهر صيد گفته غزل رو گواه باش  
  

  جبري كجا و مدح امام بحق كجا
  

  حقه مزن نه بر در آن بارگاه باش  
  

من يك مثال گفتم و حافظ نه صادق 
  است

  

  بترس و بحق رو پناه باشاز كيد او   
  

  حافظ غالم شاه جهان گشته از طمع
  

  حافظ شهان رها كن و عبد االه باش  
  

  گولش مخور نه وارد دام و نه چاه باش    اي برقعي ز دام بود مدحي از امام
                                                           

، همانطوري كه گفتيم اين امكان بعيد نيست اين دو بيت در بعضي از نسخه هاي ديوان حافظ وجود ندارد -1
 كه بعد ها بر اثر دستكاري و كمي و زيادي در ديوان او جايگزين شده باشند.
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  حافظ -225

  مثالش خوشا شيراز و وضع بي
  

  خداوندا نگه دار از زوالش  
  

  صبا زان لولي شنگول سرمست
  

  ه داري آگهي چونست حالشچ  
  

  گر آن شيرين پسر خونم بريزد
  

  دال چون شير مادر كن حاللش  
  

  مكن زين خواب بيدارم خدا را
  

  كه دارم خلوتي خوش با خيالش  
  

  
  حافظ شكن -225

  دريغ از فارس و وضع بي مثالش
  

  كه باشد شاعران بد فعالش  
  

  شدندي بهر استعمار ابزار
  

  الشخي خصوصاً شاعران بي  
  

  بدندي شاعران و جمله اهلش
  

  همه از كجروان صدها ز سالش  
  

  ولي اكنون ببين گرديده مسلم
  

  تمام مردم صاحب كمالش  
  

  و ليكن عار و ننگي آشكارا
  

  و صوفي خيالش 1بود از بابي  
  

                                                           

اشاره به آئين بابي يا بابيه است كه براي شناخت از اين كيش و باني آن معلومات زير را خدمت  -1
  نمائيم: خوانندگان گرامي تقديم مي
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  چو شاعر را نباشد عقل و ديني
  

  بگويد لوليم چونست حالش  
  

  گر آن شيرين پسر خونش بريزد
  

  زخ باشد ايام وصالشبدو  
  

  برو شاعر بگو از علم و صنعت
  

  كه دانشمند را نبود زوالش  
  

  بود اي برقعي دوزخ مĤلش    گويد ز عفت چرا حافظ نمي
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  حافظ -226

  سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده بگوش
  

  كه دور شاه شجاع است مي دلير بنوش  
  

  ها ببانگ چنگ بگوييم آن حكايت
  

  زد جوش سينه ميكه از نهفتن او ديگ   
  

  محل نور تجلي است رأي انور شاه
  

  چو قرب او طلبي در صفاي نيت كوش  
  

  بجز ثناي جاللش مساز ورد ضمير
  

  كه هست گوش دلش محرم پيام سروش  
  

  رموز مصلحت ملك خسروان دانند
  

  نشيني تو حافظا مخروش گداي گوشه  
  

  حافظ شكن -226

  سحر ز هاتف شيطان رسد تو را بر گوش
  

  كه دور شاه شجاع است مي دلير بنوش  
  

  محل نور تجلي دل رسول بود
  

  كه از خزينة غيبش مدد رسد بر هوش  
  

  بغير او نه گدا و نه شه چنين باشد
  

  نداند و نه دلش محرم پيام و سروش  
  

  1مگر هواتف شيطان باو پيام دهند
  

خصوص آنكه اگر صوفي است و باده   
  فروش
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  اي كس نرسدبالف ورزي و مستي بج
  

  برو بميكده طاعات خود با مفروش  
  

  تملق تو عيان است بهر شاه شجاع
  

  كوش چو قرب او طلبي در شقاوتت مي  
  

  بقرب شاه نباشد مگر دو رنگي و ورز
  

  صفا بقرب خدا هست و بس برو خاموش  
  

  صالح مملكت آن خسروان حق دانند
  

  كه از خداي بوحيش شدند هم آغوش  
  

  ه شدي خود صالح دان باشدنه هر كه شا
  

  نوش تملق است و گدائي ز شاعر مي  
  
  حافظ -227

دوش با من گفت پنهان كارداني تيز 
  هوش

  

  وز شما پنهان نشايد كرد سرّ مي فروش  
  

گير بر خود كارها كز روي  گفت آسان
  طبع

  

گيرد جهان بر مردمان سخت  سخت مي  
  كوش

  
وانگهم در داد جامي كز فروغش بر 

  فلك
  

گفت  زهره در رقص آمد و بربط زنان مي  
  نوش

  
در حريم عشق نتوان زد دم از گفت و 

  شنيد
  

زانكه آنجا جمله اعضا چشم بايد بود و   
  گوش

  
  آصف صاحب قران جرم بخش عيب پوش  هاي حافظ عفو  ساقيا مي ده كه رندي



    

  387  حافظ شكن
  

  كرد
  

  

  حافظ شكن -227

دوش با شاعر بگفت آن مرشد گند 
  چموش

  

  نشايد كرد گند مي فروش مي كز تو پنهان  
  

گفت تنبل باش و آسان گير بر خود 
  كارها

  

  باش اندر بند استعمار و در دفعش مكوش  
  

گند ديگر آنكه جام باده را مي نوش و 
  هم
  

  تهمت رقاصي خود را بانجم ده ز هوش  
  

در حريم عشق گر وارد شدي كر باش و 
  الل

  

چون كه استعمار خواهد عقل و دين خود   
  وشبپ
  

  با وزير خائن نادان شهوتران بگفت
  

  آصف صاحب قران جرم بخش عيب پوش  
  

  هاي حافظ را نگر برقعي اسرار و رندي
  

و  جمله استعمار و عار و ننگ ديگر عيش   
  نوش

  
  حافظ -228

  ببرد از من قرار و طاقت و هوش
  

  بت سنگين دل سيمين بنا گوش  
  

  ترك قبا پوش ظريفي مهوشي    نگاري چابكي شوخي پريوش
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  ز تاب آتش سوداي عشقش

  
  بسان ديگ دايم ميزنم جوش  

  
  چو پيراهن شوم آسوده خاطر

  
  گرش همچون قبا گيرم در آغوش  

  
  اگر پوسيده گردد استخوانم

  
  نگردد مهرت از جانم فراموش  

  
  دل و دينم دل و دينم ببرده است

  
  برو دوشش برو دوشش برو دوش  

  
  ظدواي تو دواي تُست حاف

  
  لب نوشش لب نوشش لب نوش  

  
  حافظ شكن -228

  دل و ديني كه يك ترك قبا پوش
  

  برد آن را بيك خشخاش بفروش  
  

  هر آن كس دين حق گيرد در آغوش
  

  نگيرد بت ز قلبش طاقت و هوش  
  

  تو كه از دست دادي عقل و دين را
  

  برد ترك قبا پوش يقينت مي  
  

  قرار و طاقت و هوشت بگيرد
  

  دل سيمين بنا گوش بت سنگين  
  

  دل و دينت دل و دينت ربوده
  

  نباشد در تو ديگر فكر خرگوش  
  

  تر باشد مريدت ز تو بيهوش
  

  كه گويد صاحب ديني نه مدهوش  
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  بلي هر كس بهر كس خود فروشد
  

  نگردد مهرش از جانش فراموش  
  

  1چو اسرائيليان قَد اُشربو العجل
  

  نمودي حب آن در نسلشان جوش  
  

  تو لب نوش بتانست دواي
  

  برو حافظ مالف از حكمت و هوش  
  

  بگو اي برقعي ايرانيان را
  

  نباشد شاعران را فكر جز نوش  
  
  حافظ -229

  فكر بلبل همه آنست كه گل شد يارش
  

گل در انديشه كه چون عشوه كند در   
  كارش

  
  دلربائي همه آن نيست كه عاشق بكشند

  
  خواجه آنست كه باشد غم خدمت كارش  

  
جاي آنست كه خون موج زند در دل 

  لعل
  

  شكند بازارش زين تغابن كه خزف مي  
  

بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه 
  نبود

  

  اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش  
  

  گذري اي كه از كوچة معشوقة ما مي
  

  شكند ديوارش بر حذر باش كه سر مي  
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صحبت عافيتت گر چه خوش افتاد اي 
  دل
  

  شق عزيز است فرو مگذارشجانب ع  
  

  كج  كه صوفي سرخوش ازين دست 
  كرد كاله

  

  بدو جام دگر آشفته شود دستارش  
  

  دل حافظ كه بديدار تو خو گر شده بود
  

  ناز پرورد وصالست مجو آزارش  
  

  حافظ شكن -229

  فكر شاعر همه دامست زهر گفتارش
  

  زر و سيمي ز كسي گيرد و گردد يارش  
  

  د شاعر ما را جز سيمدين ربائي نبو
  

  هر كه دادست بوي شد غم خدمتكارش  
  

  جاي آنست كه ديني نبود در ايران
  

  شده اسالم شكن شاعر بد گفتارش  
  

هاي  شاعر از حرص و طمع گفت غزل
  روان

  

  گر نشد سيم و زري كي بود اين اشعارش  
  

  اي كه ديوان همه شاعر و عارف نگري
  

  افكارش برد اين با حذر باش كه دين مي  
  

و   آن زر و سيم كه دردست شهان است
  وزير

  

  چون حرام است بده شاعرك بيكارش  
  

  صنعت و كار عزيز است فرو مگذارش    شاعرا كم بنما عشق و طمع عقل بيار
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  عقل كه عرفان بافست صوفي بيهش بي

  
  بدو شعري بدهد دين و دل و دستارش  

  
  شاعر از درگهت اي شاه بخواهد روزي

  
  تخور گشته مكن قطع و مجو آزارشمف  

  
  دل حافظ كه به پيري بدهد ياد بوي

  
  برقعي تيره و تار است بزن ديوارش  

  
  حافظ -230

  باش بدور الله قدح گير و بي ريا مي
  

  ببوي گل نفسي همدم صبا ميباش  
  

  نگويمت كه همه ساله مي پرستي كن
  

  باش سه ماه ميخور و نه ماه پارسا مي  
  

  لك عشقت بمي حواله كندچو پير سا
  

  باش بنوش و منتظر رحمت خدا مي  
  

گرت هوا است كه چون جم بسر غيب 
  رسي 

  

  بياد، همدم جام جهان نما ميباش  
  

  شنوي وفا مجوي ز كس ور سخن نمي
  

  باش بهر زه طالب سيمرغ و كيميا مي  
  

  مريد طاعت بيگانگان مشو حافظ
  

  باش ولي معاشر رندان آشنا مي  
  

  حافظ شكن -230

  باش مگير دست بجام و توبا حيا مي
  

  باش تمام سال مخور مي بشرع ما مي  
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  اگر حرام بود آن سه ماه نيز مخور
  

  باش وگر حالل بخوردن تو پارسا مي  
  

  سؤال من ز مريدان فاسقش اين است
  

  باش بگوي مقصد حافظ گره گشا مي  
  

  ز پير عشق مزن دم بمي حواله مكن
  

  باش بر ره خدا ميبراه پير مرو   
  

  چه انتظار برحمت كه جز رهش رفتي
  

  باش ريا مي بگمرهي چه ريا و چه بي  
  

گرت هوا است چوگبران روي تو در 
  دوزخ

  

  باش برو تو همدم و هم جهان نما مي  
  

  وفا هستند وفا مجوي ز پيران كه بي
  

  باش صفا ندارد و گويد كه با صفا مي  
  

  شومريد باركش پير خود بهرزه م
  

  باش ولي معاشر مردان با وفا مي  
  

  چو مرشدان بخطاها ز دين برون رفتند
  

  باش تو برقعي بحذر زان همه خطا مي  
  
  حافظ -231

  

  هاتفي از گوشة ميخانه دوش
  

  گفت به بخشند گنه مي بنوش  

  لطف الهي بكند كار خويش
  

  مژدة رحمت برساند سروش  
  

  بسته چه گوئي خموش نكتة سر    عفو خدا بيشتر از جرم ماست
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  اين خرد خام بميخانه بر

  
  تا مي لعل آوردش خون بجوش  

  
  گرچه وصالش نه بكوشش دهند

  
  آنقدر اي دل كه تواني بكوش  

  
  گوش من و حلقة گيسوي يار

  
  1روي من و خاك درِ مي فروش  

  
  رندي حافظ نه گناهي است صعب

  
  با كرم پادشة عيب پوش  

  
  كرد داور دين شاه شجاع آنكه

  
  بگوش روح قدس حلقة امرش   

  
  وز خطر چشم بدش دار گوش    اي ملك العرش مرادش بده 

  
  

  حافظ شكن -231

  هاتف ابليس ز ميخانه دوش
  

  گفت ببخشند گنه مي بنوش  
  

  هر گنه اي بنده نه بخشيدني است
  

  حرف فرو مايه مكن در گوش  
  

  پيرو شيطان نبرد لطف حق
  

  آب حميم آوردش خون بجوش  
  

  مژدة رحمت كه سروش آورد
  

  بهرة نيكان بود اي باده نوش  
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  عفو خدا بيشتر از جرم ما است
  

  گر نرهيم از ره او بهر نوش  
  

  فاش كن آن نكتة كفرت بگو
  

  نكتة سر بسته چه گوئي خموش  
  

  اين خرد خام بده بر رسول
  

  تا كندش پخته و تام از سروش  
  

  آن مي لعل تو برد عقل را
  

  خواه تو آرد بجوشخون هوا   
  

  وصلت پيران نه بكوشش دهند
  

  پير شود وصل بهر دين فروش  
  

  گوش تو و حلقة گيسوي پير
  

  گوش من و صاحب وحي و سروش  
  

  روي تو و خاك در مي فروش
  

  روي من و درگة حق شو خموش  
  

  رندي حافظ كه گناهيست صعب
  

  خود كه نداند چه كشد او بدوش  
  

  او باميد كرم پادشاه
  

  من باميد كرم جرم پوش  
  

  بين چه ملق گفته بشاه شجاع
  

  روح قدس حلقة امرش بگوش  
  

  روح قدس يار نبوت بود
  

  يار شهان نيست مگر دين فروش  
  

  روح سالطين ز شياطين بود
  

  چون تو كند حلقة امرش بگوش  
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  اي ملك العرش تو مرگش بده
  

  تا نبود حافظ از او باده نوش  
  

  ما +��Y!p �-برقعيا 
  

  خوب سرود است بضبطش بكوش  
  

  ايضاً حافظ شكن -231

  حافظ ازين ياوه سرائي خموش
  

  و از مي فروش كن ميكم سخن از   
  

  ميكده و هاتف غيبي كجا است
  

  لب ز چنين كذب و گزافي بپوش  
  

  راست بگوئي اگر ابليس بود
  

  آنكه تو را گفت برو مي بنوش  
  

  لطف الهي نبود شاملت
  

  عنت بتو آرد سروشمژدة ل  
  

  آن خرد خام بقبرت ببر
  

  با خم مي حجت حق را مپوش  
  

  رايحة فيض تو را كَي رسد
  

  تا بودت خرقة رندي بدوش  
  

  بود 1جرم تو از روي تجرّي
  

  كم بتجري و جنايت بكوش  
  

  رندي تو از ره جرئت بود
  

  ني باميد كرم عيب پوش  
  

  داور كفرند شهان كي كند
  

  امرش بگوشروح قدس حلقة   
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  اف بتو و دين تو و فاسقان
  

  روح قدس را چكني حلقه گوش  
  

  داور دين خصم بمي خوارگان
  

  عقل و هوش شود اي مدهن بي مي  
  

  حيف چنين شعر سليس و مليح
  

  درد كشان را بدهد جنب و جوش  
  

  گر چه در اين عصر پر آشوب ما
  

  پند حكيمانه نگردد فروش  
  

  مداروافي ازين رشته قلم بر 
  

  بر سر ذوق آي بجوش و خروش  
  
  حافظ -232

يا رب اين نوگلي خندان كه سپردي 
  بمنش

  

  سپارم بتو از چشم حسود چمنش مي  
  

گرچه از كوي وفا گشت بصد مرحله 
  دور

  

  دور باد آفت دور فلك از جان و تنش  
  

  گر بسر منزل سلمي رسي اي باد صبا
  

  چشم دارم كه سالمي برساني ز منش  
  

  نوشند قامي كه بياد لب او ميدر م
  

  سفله آن مست كه باشد خبر از خويشتنش  
  

  عرض و مال از در ميخانه نشايد اندوخت
  

  هر كه اين آب خورد رخت بدريا فكنش  
  

  سر ما و قدمش يا لب ما و دهنش  هر كه ترسد ز مالل انده عشقش نه 



    

  397  حافظ شكن
  

  حالل
  

  

  شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است
  

  دلكش و طبع سخنش آفرين بر نفس  
  

  حافظ شكن -232

يا رب اين عقل و خرد را كه سپردي 
  بمنش

  

  سپارم بتو از ديو حسود كهنش مي  
  

گر چه اين فطرت توحيدي من هست 
  نجا
  

  دور باد آفت شعري و خياالت و فنش  
  

  هر كه با عقل و هدايت برود از دنيا
  

  چشم دار كه بود جنت و حور و عدنش  
  

  دا حاضر و ناظر باشددر مقامي كه خ
  

  سفله مستي كه بود قطرة مي در دهنش  
  

عرض و دينت ببرد اين مي ميخانه و 
  نفس

  

  هر كه اين راه رود يكسره دوزخ وطنش  
  

  هر كه ترسد ز فساد و ز مالل ره عشق
  

  مژدة عقل و كفايت بده از مرد و زنش  
  

شعر حافظ هه بيت الفتن نفس و هوا 
  است

  

  از غزل و از سخنش برقعي ديده بپوش  
  

  حافظ -233
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  اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش
  

  حريف حجره و گرمابه و گلستان باش  
  

  شكنج زلف پريشان بدست باد مده
  

  مگو كه خاطر عشاق گو پريشان باش  
  

  دگر بصيد حرم تيغ بر مكش زنهار
  

  اي پشيمان باش وز آنچه با دل ما كرده  
  

  زي استكمال دلبري و حسن در نظر با
  

  بشيوة نظر از ناظران دوران باش  
  

گرت هواست كه با خضر هم نشين 
  باشي

  

  نهان ز چشم سكندر چو آب حيوان باش  
  

  زبور عشق نوازي نه كار هر مرغي است
  

  بياد نوگل اين بلبل غزل خوان باش  
  

  طريق خدمت و آئين بندگي كردن
  

  خدايرا كه رها كن بما و سلطان باش  
  

  و از جور يار ناله مكنخموش حافظ 
  

تو را كه گفت كه بر روي خوب حيران   
  باش

  
  حافظ شكن -233

  تو اي صديق حقيقي بفكر ايمان باش
  

  انيس مجلس علم و نكات قرآن باش  
  

  تو گنج عقل و خرد را دمي بنفس مده
  

  ز عشق و مستي اين شاعران گريزان باش  
  

  اي پشيمان باش دلشان كرده وز آنچه با    دگر بصاحب ايمان مكن تو آزاري
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  كمال مردم بيدار صنعت و خرد است

  
  بشيوة خرد از نادران دوران باش  

  
  گرت هوا است كه با اولياي حق باشي

  
  نهان ز اهل زمانه چو آب حيوان باش  

  
نواي عشق نه از عقل و وحي و اسالم 

  است
  

  بيا و دينِ خرد گير و هم چو سلمان باش  
  

  از مسلمانان طريق بندگي آموز
  

  باش 1نه خاك راه شهان بلكه عبد سبحان  
  

  منال برقعي از جور شاعر شيراز
  

  تو را وظيفه جوابست مرد ميدان باش  
  

   حرف عين

  حافظ -234

  قسم بحشمت و جاه و جالل شاه شجاع
  

  كه نيست با كسم از بهر مال و جاه نزاع  
  

  بعاشقان نظري كن بشكر اين نعمت
  

  يعم تو پادشاه مطاعكه من غالم مط  
  

  رود بنالة چنگ كنان مي ببين كه رقص
  

  كسي كه اذن نميدادي استماع سماع  
  

  1ز خاك بارگة كبرياي شاه شجاع    جبين و چهرة حافظ خدا جدا نكناد

                                                           

 سبحان = از نامهاي اهللا متعال جلّ جالله. -1
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  حافظ شكن -234

  قسم بجاه و جالل خداي شاه شجاع
  

  كه بهر مال بود شعرهاي اين طماع  
  

  ا بر خوانبرو بمخلص حافظ بگو بي
  

  تو اين غزل كه شناسي مراد اين خداع  
  

  ببين كه عاشق شاه و غالم و بندة اوست
  

بفيض جام كه لب تشنه از كجا است   
  2صداع

  
  ببين كه شيوة او بوده رقص و نالة چنگ

  
  دگر مگوي كه بد اهل دل نه اهل سماع  

  
  سجود او بشهان بوده بين كه خود گويد

  
  اي شاه شجاعام بدر كبري كه جبهه  

  
  قسم به عزت حق برقعي مريدانش

  
  ز گفته بيخبرند و چنين كنند نزاع  

  
  حافظ -235

در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو 
  شمع

  

  شب نشين كوي سربازان و رندانم چو شمع  
  

                                                                                                                                                      

 

  در بعضي نسخه ها اين بيت آمده است: -1
  ز زهد حافظ و طامات او ملول شدم                            بساز رود و غزل گوي بر سرود سماع

 بعدي حافظ است كه با همان قافيه و رديف مي باشد.و البته بيتي كه عالمه برقعي آورده ختام غزل 
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چون شب  آراي تو روزم  جمال عالم بي
  است

  

  با كمال عشق تو در عين نقصانم چو شمع  
  

چون موم از دست  كوه صبرم نرم شد
  غمت 

  

  تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع  
  

آيد بچشم مي  روز و شب خوابم نمي
  پرست

  

  بس كه در بيماري هجر تو گريانم چو شمع  
  

  رشتة صبرم بمقراض غمت ببريده شد
  

  همچنان در آتش هجر تو سوزانم چو شمع  
  

در ميان آب و آتش همچنان سرگرم 
  تُست

  

  نزار اشكبارانم چو شمع اين دل زار و  
  

  سرفرازم كن شبي از وصل خود ايماه رو
  

  تا منور گردد از ديدارت ايوانم چو شمع  
  

آتش مهر تو را حافظ عجب در سر 
  گرفت

  

  آتش دل كي بĤب ديده بنشانم چو شمع  
  

  حافظ شكن -235

  بهر روشن كردنِ افكار سوزانم چو شمع
  

  شب نشين مجلس درس جوانانم چو شمع  
  

چون نباشد فكر و استقالل فكري در 
  ميان

  بهر دفع عشق و مستي رو بنقصام چو شمع  
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  وهم و عشق عارفان گمره نموده ملتي

  
  زيل ظلمت اوهام عرفانم چو شمع1من م  

  
  هاي شاعران كوه حكم كنده شد از حيله

  
  از دروغ آتش عشقي گدازانم چون شمع  

  
  تاروز و شب بيدار و هشيارم براي آنكه 

  
  دفع بيماري كنم از حد ايرانم چو شمع  

  
  شاعران بردند دين ما باين مقراض عشق

  
  گر شود تزريق ايمان باز خندانم چو شمع  

  
  در ميان شعر و عرفان رسم شد بافندگي

  
  تا رود بافندگي من اشك بارانم چو شمع  

  
از نفس  است   عقلت در هوس حبس مرغ 

  و هوا 
  

جان بر افشانم چو دفع كن نفس و هوا تا   
  شمع

  
  برد علم و هنر جهل استعماريان را مي

  
  مشتعل از درد بيدرمان نادانم چو شمع  

  
  سر فرازم كن باستقالل فكري اي جوان

  
  تا مزين گردد اين اشعار ديوانم چو شمع  

  
  اي خدا آتش بزد شاعر باستقالل ما

  
  آتش دل كي بĤب ديده بنشانم چو شمع  

  
  مت رهنماي ديگرانبرقعي شد نور عل

  
  گر عمل داري تو را من از مريدانم چو شمع  

  
  حافظ -236

                                                           

 مزيل = پاك كننده، ازاله كننده. -1



    

  403  حافظ شكن
  

  بامدادان كه ز خلوتگه كاخ ابداع
  

  شمع خاور فكند بر همه اطراف شعاع  
  

  خواهي عمر خسرو طلب ار نفع جهان مي
  

  كه وجوديست عطا بخش و كريمي نفاع  
  

  مظهر لطف ازل روشني چشم امل
  

  هان شاه شجاعجامع علم و عمل جان ج  
  

حافظ ار باده خوري با صنمي گل رخ 
  خور

  

  كه ازين به نبود در دو جهان هيچ متاع  
  

  حافظ شكن -236

  بامدادان كه بديوان تو ديدم اوضاع
  

  بود چون حرص و طمع مدح و ملق را ابداع  
  

  گفتم از احمق بيچارة صوفي چه عجب
  

  كه نفهمد هدف حافظ ازين هنگ و سماع  
  

  رفان بود آيا بتملق گفتنعشق و ع
  

  جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع  
  

جامع حرص و طمع گر تو بگوئي بسزا 
  است

  

  ني رشادت خبري ني ز شجاعت نه شجاع  
  

  حافظا دين و خرد خواه نه عمر سفاك
  

  كه ز دين به نبود در دو جهان هيچ متاع  
  

  گر تو با شاه خوري باده ديگر كفر مگو
  

  تو به ز جنان اي طماع كي شه گلرخ  
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  برقعي لطف ازل اهل امل را نبود
  

  1بعمل كوش نه در گاه اميري نفاع  
  

  حرف غ

  حافظ -237

  2سحر ببوي گلستان و مي شدم در باغ
  

  دل كنم عالج دماغ كه تا چو بلبل بي  
  

  كردم بچهرة گل صوري نگاه مي
  

  كه بود در شب تاري بروشني چو چراغ  
  

  خويشتن مغرورچنان بحسن جواني 
  

  كه داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ  
  

  يكي چو باده پرستان صراحي اندر دست
  

  يكي چو ساقي مستان بكف گرفته اياغ  
  

  نشاط عيش جواني چو گل غنيمت دان
  

  كه حافظا نبود بر رسول غير بالغ  
  

  
  

                                                           

خوانندة گرامي و محترم متوجه مي شود كه عالمه برقعي در بيشتر ابيات حافظ شكن كوشيده است براي  -1
و كوشش تشويق نمايد و از تملق به  مردم و بويژه طبقة جوان نصايحي را تقديم نموده و آنها را به كار

دربار حكمرانان بدور نگه دارد، ردود عالمه برقعي بر حافظ شيرازي بر اساس دشمني و يا كينة شخصي 
نبوده بلكه عالمه برقعي از ديوان حافظ اين برداشت را نموده اند كه ديوان و اشعار او براي عامة مسلمانها 

 خالي از ضرر نيست.

  نسخه ها اين بيت اينگونه آمده است:در برخي از  -2
 سحر چو بلبل بيدل شدم دمي در باغ.
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  حافظ شكن -237

  سحر بسوي گلستان شدم بقلب فراغ
  

  ز هر گل باغ كه پي بقدرت صانع برم  
  

  كردم بجلوة گل و گلشن نظاره مي
  

  ببود او همه بگشوده لب پي ابالغ  
  

بخش گل شدم  چنان ز حسن فرح
  مدهوش

  

  كه رفت از دل من هر چه داشت داغ دماغ  
  

  نهاده بود چو نرگس طراوت گل ياس
  

  بقلب الله ز آثار صنع او صد داغ  
  

  گفت نمودانه بتصريح وحده مي
  

  دگان ره نمود همچو چراغبراي گم ش  
  

  زبان گشوده بتقبيح شاعران سوسن
  

  كنند وصف اياغ كه جاي شكر خدا مي  
  

  يكي ز باده پرستي بگويدي اشعار
  

  يكي ز مطرب و رقاصه دمزند چو كالغ  
  

  بس است از پي ويراني ممالك ما
  

  همين جريده نويسان همچو جغد و چو زاغ  
  

  ظنشاط عيش و جواني ز دست شد حاف
  

  وظيفه هست ز وافي اداي رسم و بالع  
  

  حرف ف

  حافظ -238

  گر بكشم زهي طرب ور بكشد زهي شرف    طالع اگر مدد كند دامنش آورم بكف
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طرف كرم ز كس نيست اين دل پر اميد 

  من
  

  گر چه صبا همي برد قصة من ز هر طرف  
  

  از خم ابروي تو ام هيچ گشايشي نشد
  

  عزيز شد تلف وه كه در اين خيال كج عمر  
  

  چند بناز پرورم مهر بتان سنگدل
  

  كنند اين پسران نا خلَف ياد پدر نمي  
  

نشين و طرفه  من بخيال زاهدي گوشه
  آنك

  

  زندم بچنگ و دف مغبچة ز هر طرف مي  
  

  بيخبرند زاهدان نقش بخوان وال تقل
  

مست ريا است محتسب باده بنوش وال   
  تخف

  
  مي شبهه كه چون لقمة  صوفي شهر بين 

  خورد
  

  پاردمش دراز باد اين حيوان خوش علف  
  

  حافظ اگر قدم زني در ره خاندان صدق
  

  بدرقة رهت شود همت شحنة نجف  
  

  
  حافظ شكن -238

  خالق تو مدد كند گر بروي ره شرف
  

  بخت سيه شود اگر عمر دهي تو بر خزف  
  

  براي اين و آن عمر عزيز شد تلفوه كه   ز  و ملق  ز خود ببر مدح  و طمع  حرص 
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  مكن كس 
  

  

  از خم ابروي شهان سهل نگشت مشكلت
  

كس نزده است از اين كسان تير مراد بر   
  هدف

  
  بردت دل و خرَد وهم و خيال شاعران مي

  
  كَشدت بهر طرف مستي و عشق عارفان مي  

  
  چند بĤز پروري مهر كسان براي نان

  
  دهند اين پسران نا خلف سيم و زري نمي  

  
  گر بودت ره يقين راه خيال كن رها

  
  هاي چنگ و دف گوش مده تو شاعرا بنغمه  

  
  زندقه دين عارفان بيخبرند شاعران

  
  بر مدد خرد بگير دامن زاهدان بكف  

  
  خورد صوفي دهر سر بسر لقمة شبهه مي

  
  خورد اين حيوان خوش علف بلكه حرام مي  

  
  پاردمش دراز و هم طعنة هر گراز باد

  
  1ار لجامرا نيش زند ببا شرفبكسلد   

  
  برقعيا بوهم خود گر بروي چو شاعران

  
  جاي بدوزخت دهد خالق شحنة نجف  

  

  حرف قاف

  حافظ -238

                                                           

 ) از نسخة دستنويس مراجعه شود.225به صفحة: ( -1
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  مقام امن و مي بيغش و رفيق شفيق
  

  گرت مدام ميسر شود زهي توفيق  
  

جهان و كار جهان جمله هيچ در هيچ 
  است

  

  ام تحقيق هزار بار من اين نكته كرده  
  

  غ و درد كه تا اين زمان ندانستمدري
  

  كه كيمياي سعادت رفيق بود رفيق  
  

  بيا كه توبه ز لعل نگار و خندة جام
  

  كند تصديق حكايتي است كه عقلش نمي  
  

  اگر چه موي ميانت بچون مني نرسد
  

  خوش است خاطرم از فكر اين خيال دقيق  
  

  حالوتي كه تو را در چه ز نخدانست
  

  هزار فكر عميقبكنه او نرسد صد   
  

  بخنده گفت كه حافظ غالم طبع توام
  

  1د تحميقكن ميبين كه تا بچه حدم ه  
  

  
  حافظ شكن -239

  حضور قلب و دعاي شب و نشاط عميق
  

  بحال هر كه ميسر شود زهي توفيق  
  

  گفتي بشاعر عقل سليم ار بدي نمي
  

  ام تحقيق جهان و كار جهان هيچ كرده  
  

  ي اي شاعرز كيمياي سعادت تو دور
  

  شدي بمطرب و ناي و ني و رباب رفيق  
  

                                                           

 تحميق = احمق كردن. -1
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  غنيمت است دمي رو بكردگار بيار
  

  كه تا نبرده تو را عمر قاطعان طريق  
  

  بيا كه توبه ز عصيان و ناله در شب تار
  

  كند تصديق سعادتست و جهالت نمي  
  

  مكن خيال كه يك مو نكاهد از عملت
  

  1بود رقيب و عتيد تو ناظران دقيق  
  

  التي كه بود مر تو را ز چاه زنخجه
  

  بكنه آن نبرد پي هزار فكر عميق  
  

  بدان حماقت طبع تو جاي خنده بود
  

  كه پر شده غزلت از رذالت و تحميق  
  

  غرض ز گفتن داني نصيحت است حافظ
  

  نه رنجش دل و روحت قسم بجان رفيق  
  
  حافظ -240

  زبان خامه ندارد سر بيان فراق
  

  ا تو داستان فراقو گرنه شرح دهم ب  
  

  حافظ شكن -240

  بريخت مرغ دلم پر ز داستان فراق
  

  زبان خامه ندارد سر بيان فراق  
  

  سري كه با سر گردون نيامدي همسر
  

  كنون ذليل و نهاده بر آستان فراق  
  

  فريق و فرقه و تفريق و تفرقه در اصل
  

  حروف آن ز فراق ز دوستان فراق  
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  حافظ شكن      410 
    

  ز تفاق تمام عزت و دولت اگر بودي
  

  وليك ذلت و نكبت در آشيان فراق  
  

  دريغ مدت عمري كه سني و شيعه
  

  و نيامد بسر زمان فراق 1كنند جنگ  
  

كنون چه چاره كه هر دم ز روضه و 
  ندبه

  

  نفاق و تفرقه آرند و هم زيان فراق  
  

  عدو كه عزت ما ديد روضه را آورد
  

  نفاق و تفرقه آورد و ريسمان فراق  
  

  ن افتد فراقرا بكشماگر بدست م
  

  نفاق و تفرقه گسترد او ز خوان فراق  
  

  دماغ روح معطر بعطر وحدت كن
  

  باتحاد شود پاره ريسمان فراق  
  

  كنند كسان چگونه دعوي اسالم مي
  

  كه شيعه شيعه گشته و باشند مخلصان فراق  
  

  بود وجوب بما هجرت و فرار از هجر
  

  كه روز هجر سيه باد و خانمان فراق  
  

  بپاي شوق اگر برقعي رود اين راه
  

  ز گمرهي برهد ني چون پيروان فراق  
  

      

  حرف كاف

                                                           

اهللا نشان مي دهد كه به وحدت و تقريب مذاهب اسالمي توجه خاص دارد و  اشعار عالمه برقعي رحمه -1
 براي تحقيق اين آرزو تالشهاي فراوان نموده است.
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  حافظ -241

  اگر شراب خوري جرعة فشان بر خاك
  

  ازان گناه كه نفعي رسد بغير چه باك  
  

چه دوزخي چه بهشتي چه آدمي چه 
  ملك

  

  بمذهب همه كفر طريقت است امساك  
  

  بخاك پاي تو اي سرو ناز پرور من
  

  كه روز واقعه پا وا مگيرم از سر خاك  
  

  مهندس فلكي راه دير شش جهتي
  

  1چنان ببست كه ره نيست زير دير مغاك  
  

  زند ره عقل فريب دختر رز طرفه مي
  

  مباد تا بقيات خراب طارم تاك  
  

  براه ميكده حافظ خوش از جهان رفتي
  

  دعاي اهل دلت باد مونس دل پاك  
  

  حافظ شكن -241

  راب اگر آدمي مكش ترياكمخور ش
  

  مباش دشمن جانت مكن تو خويش هالك  
  

  گناه نفع ندارد جواب صوفي گو
  

  باك از آن گناه كه نفعي رسد مشو بي  
  

  نه عاقل است كه خود را هالك اندازد
  

  براي منفعت ديگران خورد ترياك  
  

  چه دوزخي چه بهشتي بگفت آن كافر
  

  اكازان طريقت و كفرش رها شو از ادر  
  

                                                           

 اين بيت در بعضي نسخه هاي ديوان حافظ وجود ندارد. -1
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  اگر بروز قيامت عقيدتي بودت
  

  براي پاي بت و پير مي نگشتي خاك  
  

  ز راه دير مزن دم اگر مسلماني
  

  كه راه راست كجا راه زير دير مغاك  
  

  شراب دختر رز مي برد تو را بهوس
  

  گرت ز عقل خبر كن خراب تارم تاك  
  

  براه ميكده چون حافظ از جهان رفتي
  

  ناپاكفتاد يكسره دوزخ قلندر   
  

  
  

  حافظ -242

  اي دل ريش مرا با لب تو حق نمك
  

  روم اهللا معك حق نگهدار كه من مي  
  

  توئي آن گوهر پاكيزه كه در عالم قدس
  

  ذكر خير تو بود حاصل تسبيح ملك  
  

در خلوص منت ار هست شكي تجربه 
  كن

  

  كس عيار زر خالص نشناسد چو محك  
  

گفته بودي كه شوم مست و دو بوست 
  همبد 

  

  وعده از حد بشد و ما نه دو ديديم نه يك  
  

  بگشا پستة خندان و شكر ريزي كن
  

  خلق را از دهن خويش مينداز بشك  
  

  من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ و فلك    چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گردد
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  اي رقيب از بر او يك دو قدم دور ترك    چون بر حافظ خويشش نگذاري باري

  
  فظ شكنحا -242

اي درويش رها كن تو ديگر دوز و 
  1كَلك

  

با ادب باش و مالف از لب هر خار و   
  خسك

  
  ترس نبود به تو از حق كه بهر شاه و وزير

  
  عاشق خالصي و جوئي از او حق نمك  

  
  كي بود حاصل تسبيح ملك مدح شهان

  
  هست اشعار تو بر وهم تو چون زر و محك  

  
  گوئي تا كي از مستي و بوسيدن فاجر

  
  2باختي دل تو بهر خان و بهر پير و كَسك  

  
  يار بد عهد تو گر گفت دو بوست بدهم

  
ديدي آخر كه بماندي نه دو ديدي تو نه   

  يك
  

  هاي تو و يار تو همه الف بود وعده
  

  بارها تجربه كرديم برو دور ترك  
  

  چرخ برهم زدنت الف و جسارت باشد
  

  و فلك تو كه باشي كه بهم برزني اين چرخ  
  

  وهم بر هم زن و اين الف رها كن حافظ
  

  خلق را از سخن خويش مينداز بشك  
  

                                                           

 كَلك = فريب، نيرنگ. -1

 َكسك = مصّغر َكس؛ انسان بي ارزش و دني. -2
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  شعر حافظ همه وهم است ز پندار و هوا
  

  1برقعي مشت ورا باز كن اهللاُ معك  
  
  حافظ -243

  كنند قصد هالك هزار دشمنم ار مي
  

  گرم تو دوستي از دشمنان ندارم باك  
  

  رددا مرا اميد وصال تو زنده مي
  

  و گرنه هر دمم از هجر تو است بيم هالك  
  

  2عنان مپيچ كه گر ميزني بشمشيرم
  

  سپر كنم سر و دستت ندارم از فتراك  
  

  حافظ شكن -243

  هزار دشمنت از كين كنند قصد هالك
  

  يكي هوا و هوس باشد و نداري باك  
  

  بافي روي بخواب و ز غفلت خيال مي
  

  شاكتو را خبر ز عقاب حق ار بدي حا  
  

  تو را اميد وصال كسي است زر بدهد
  

  سپر كني سر و افتي بدرگهش بر خاك  
  

  خداي را نبود وصل و فصل اي شاعر
  

  كني گريبان چاك بلي ز هجر بتان مي  
  

  بنزد حق تو عزيز آن زمان شوي شاعر
  

  3كه مدح خلق نياري و ني شوي هتّاك  
  

                                                           

 (خدا به همراهت). اهللا معك = اهللا با تو باد -1

  در بعضي نسخه هاي ديوان حافظ اين مصرع اينطور آمده است: -2
 ترا چنانكه تويي هر نظر كجا بيند.

 هتّاك = (صيغة مبالغه)؛ شخصي كه هتك حرمت مي كند و به مقدسات ديني ميتازد. -3



    

  415  حافظ شكن
  

  حرف ل

  حافظ -244

  بوقت گل شدم از توبة شراب خجل
  

  كه كس مباد ز كردار ناصواب خجل  
  

صالح من همه جام ميست و من زين 
  بخت

  

  نيم ز شاهد و ساقي بهيچ باب خجل  
  

  بود كه يار نپرسد گنه ز خلق كريم
  

  كه از سؤال ملوليم و از جواب خجل  
  

آب خضر  بست  از آن  ظلمت  حجاب 
  گشت  كه
  

  ز نظم حافظ و اين طبع همچو آب خجل  
  

  افظ شكنح -244

  هميشه توبه كن و باش از شراب خجل
  

  اگر چه نيستي از كار ناصواب خجل  
  

عجب ز حمق كسي كو خجل شد از 
  توبه

  

  بگفت من شدم از توبة شراب خجل  
  

  تر آنكه گروهي مريد او گشتند عجب
  

  من از سفاهت ايشان شدم چو آب خجل  
  

  اگر صالح تو دامست و خدعه و تزوير
  

  آن نهي پر عتاب خجلمنم ز خالق و   
  

  شود ز حق و ز عقبا و هم حساب خجل  رواست هر كه شود مست و عقل 



    

  حافظ شكن      416 
    

  بفروشد
  

  

  خراب كرده خياالت و وهمت اي شاعر
  

  كه ني حيا ز خدا و نه از خراب خجل  
  

  نگشته آب حيات از مزخرفات خجل
  

  جواب خجل وليك برقعي از نوشت بي  
  

  
  

  حافظ -245

  مجال و صولاگر بكوي تو باشد مرا 
  

  رسد بدولت وصل تو كار من باصول  
  

  قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا
  

  1فراغ برده ز من آن دو جادوي مكحول  
  

  بدرد عشق بساز و خموش كن حافظ
  

  رموز عشق مكن فاش پيش اهل عقول  
  

  حافظ شكن -245

  بند و بار نامعقول عجب ز شاعر بي
  

  ولكه ني فروع پذيرد ز شرع ما نه اص  
  

  بجز خيال نباشد ورا مجالي و كار
  

  بوهم خود بتراشد اصول نامعقول  
  

  هماره دمزند از بيقرار و بيتابي
  

  ربوده تاب و توانش دو جادوي مكحول  
  

  كنند ذم عقول كه شاعران علني مي    كجا روم چه كنم با كه گويم اين زشتي
                                                           

 دو جادوي مكحول = دو چشم سرمه كشيده. -1



    

  417  حافظ شكن
  

    
  گويند چه صوفيان كه ز مستي و وهم مي

  
  فاش پيش اهل عقول رموز عشق مكن  

  
  براي عشق تراشند سر و ورد و رموز

  
  هزار شهره و ده و كوچه و خروج و دخول  

  
خطاب حق همه جا در كتاب بر عقال 

  است
  

  فهيم مادح عقل است چون خدا و رسول  
  

  سزا است آنكه كنم فاش رمز عشق و هوا
  

  تمام زندقه و كفر و خدعه و مجعول  
  

  هوش خود غافل تو برقعي مشو از عقل و
  

  ببين كه حافظ عارف ز عقل گشته ملول  
  
  حافظ -246

  هر نكتة كه گفتم در وصف آن شمائل
  

  1هر كو شنيد گفتا هللاِ در قائل  
  

  تحصيل عشق و رندي آسان نمود اول
  

  آخر بسوخت جانم در كسب اين فضائل  
  

  حالج بر سر دار اين نكته خوش سر آيد
  

  اين مسائلاز شافعي مپرسيد امثال   
  

تعويذ چشم  حافظ   دست دوست   اي
  زخمست 

  

  يارب كه بينم آن را در گردنت حمائل  
  

  حافظ شكن -246

                                                           

 كه در مقام تعريف و تمجيد بكار مي رود. لله در قائل = اصطالح عربي است -1
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  هر نكتة كه گويم از عقل و از فضايل
  

  اهل هوا نگويند هللا در قائل  
  

اين عشق و ميل و رندي نبود بعلم و 
  تحصيل

  

  باشد بميل قهري از نفس اين رذائل  
  

  خود دين و خرد نداري دردا كه در سر
  

  هر كس خرد ندارد عشقش بود فضائل  
  

  اين ميل عشق و رندي مشكل نمود اول
  

  رفتي و سهل ديدي گشتي بسوي باطل  
  

  رندي بجز رذالت چيز دگر نخواهد
  

سهل است عشق و رندي گر دين كني تو   
  زائل

  
  1بر سر دار گوساله كرد خود را 1حالج

  
  اي قابلبر عارفان صوفي شد يك خد  

  

                                                           

هـ). او از  244حالج = ابو المغيث عبداهللا بن احمد بن ابي طاهر مشهور به حسين بن منصور حالج (زادة  -1
  مردم قرية تور واقع در شمال شرق بيضاي فارس بود.

  بغدادي. اساتيد او عبارت بودند از: سهل بن عبداهللا تستري، عمرو بن عثمان مكي و جنيد
طاسين األزلي والجوهر األكبر، طواسين، الهياكل، الكبريت األحمر، نور األصل، «از جمله تأليفات حالج: 

  مي باشد.» الجسم األكبر، الجسم األصغر و بستان المعرفه
كرد كه از طالقان (مركز واليت تخار)  او مرد حيله باز و زنديق بود؛ نخست مردم را به مهدي دعوت مي

  خواهد و سپس ادعا كرد كه روح القدس در او حلول نموده و خود را خدا دانست.ظهور 
هـ از او آگاه شد، بر اساس فتواي علماي اسالم هزار تازيانه اش زد،  301در سال » المقتدر باهللا«خليفة عباسي 

  دست و پاي او را بريد و او را اعدام كرد.
 نوشته است.» قوس زندگي حالج«و » مصائب حالج«بنام  لويي ماسينيون (مستشرق مسيحي فرانسوي) كتابي
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  اي كه حالج بر دار كرد اظهار اين خدعه
  

  از شاعران مپرسيد امثال اين مسائل  
  

  هر چيز حكمش اول بايد ز شرع پرسيد
  

  هر چند شرح و فنش موقوف شد بعامل  
  

طب و نجوم و حكمت نحو و كالم و 
  منطق

  

  اي ز كسب و هر صنعت و عوامل هر حرفه  
  

  حكمش بشرع باشد شرحش بود بعامل
  

  هر كس جز اين بگويد دارد ز حق فواصل  
  

اكنون كه حق عيان شد صوفي و عشق 
  بازي

  

  حكمش بشرع باشد با كافران مماثل  
  

  اي دوست حكم دين را از برقعي بپرسيد
  

  ني شاعري كه باشد عاشق بهر شمائل  
  
  حافظ -247

  اي رخت چون خلد و لعلت سلسبيل
  

  سلسبيلت كرده جان و دل سبيل  
  

  يابد بدل در حسنت نميعقل 
  

  بيند بديل طبع در لطفت نمي  
  

  اي ناوك چشم تو در هر گوشه
  

  همچو من افتاده دارد صد قتيل  
  

                                                                                                                                                      

 

اشاره به گوسالة سامري است كه مردم او را معبود خويش قرار دادند؛ يعني همانطور كه گوسالة سامري  -1
 مردم را به فتنه انداخت، حالج نيز مردم را به فتنه انداخت.
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  يابم مجال اي دوستان من نمي
  

  گر چه دارد او جمالي بس جميل  
  

  شاه عالم را بقا و عز و ناز
  

  1باد و هر چيزي كه باشد زين قبيل  
  

  حافظ از سر پنجة عشق نگار
  

  همچو مور افتاده زير پاي پيل  
  

  حافظ شكن -247

  باز لعل شاه شد چون سلسبيل
  

  باز حافظ كرده جان و دل سبيل  
  

  بين كه شاعر و همراه ناميده عقل
  

  طبع او را لطف شه باشد دخيل  
  

  عاشق زر گشت و بهر زر بگفت
  

  شاه را باشد جمالي بس جميل  
  

  شاه عالم خوانده شاه فارس را
  

  نموده مور و شه را همچو پيلخود   
  

  برقعي اين عاشقان سيم و زر
  

  همچو حافظ را بود فكري عليل  
  
  حافظ -248

  داراي جهان نصرت دين خسرو كامل
  

  يحيي بن مطفر ملك عالم و عادل  
  

  تعظيم تو بر جان و خرد واجب و الزم
  

  انعام تو بر كون و مكان فائض و شامل  
  

  دست طرب از دامن اين زمزمه مگسل  ص و سماع شاها فلك از بزم تو در رق
                                                           

 اين بيت در بعضي نسخه هاي ديوان حافظ وجود ندارد. -1



    

  421  حافظ شكن
  

  است
  

  

بخش كه از خم   مي نوش و جهان
  كمندت

  

  شد گردن بد خواه گرفتار سالسل  
  

  حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است
  

  از بهر معيشت مكن انديشة باطل  
  

  حافظ شكن -248

  حقا ز طمع دين و ديانت شده زائل
  

  دل شاعر بشهان باخته هم دين و سر و  
  

  داراي جهان كرده شه فاسق گمراه
  

عاشق شده بر ابن مظفر كه بدي خسرو   
  جاهل

  
  يحيي بن مظفر بودش طبع روانست

  
  حاجت نه بدين است و نه غم بهر و سائل  

  
  مداحي بيمايه ز شاعر كه پسند است

  
  هر جاه طلب را كه بقدرت شده نائل  

  
  بين حد گزافش كه بگفتي بهمين شاه

  
  تو بر كون و مكان فائض و شاملانعام   

  
  دربار شهان در عوض چاپ و مجالت

  
  محتاج بشاعر بدي و نشر فضائل  

  
  هر شاعر ما هر كه دهد جلوه شهان را

  
  پوشد ستم و جلوه دهد يك شة كامل  

  
  گشت و دلش بود باين زمزمه مائل مي    پس روزي او از طرف شاه مقرر



    

  حافظ شكن      422 
    

    
  تيحافظ كه چنين منصبي از شاه گرف

  
  مداح شهان گشت و گرفتار سالسل  

  
گفت كه شه يكسره بر منهج عدل  مي

  است
  

  خوش باش كه ظالم نبرد راه بمنزل  
  

  حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است
  

  از بهر معيشت مكن انديشة باطل  
  

  هان برقعيا مقسم رزقي بجهان نيست
  

  جز ذات خدا آن ملك قادر عادل  
  

  حافظ قداحبر گو بمريدان همين 
  

  هر كس كه جز اين گفت بود كافر و جاهل  
  

  
  حافظ -249

  خوش خبر باش اي نسيم شمال
  

  رسد زمان وصال كه بما مي  
  

� ¬���� Y�S &8 �&�B��  
  

  D& � ;&�� &> ':&: (��#
  
  

  عرصة بزمگاه خالي ماند
  

  از حريفان رطل ماال مال  
  

  نگرد ترك ما سوي كس نمي
  

  جاه و جاللآه ازين كبريا و   
  

  حافظا عشق و صابري تا چند
  

  نالة عاشقان خوش است بنال  
  



    

  423  حافظ شكن
  

  حافظ شكن -249

  شاعرا تا كي اين يمين و شمال
  

  بهر ما اينقدر مباف خيال  
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   ¢�E� ¢� ¢% &��E� &D&�% D&�5  
  

  از خردمند و صاحبان كمال    عرصة مملكت بود خالي

                                                           

هاي آن از اقوال تو واضح و  صة عشق كه تو ادعاي آنرا داري منشأ آن شهوت است و عيبها و بديق -1
 آشكار شده است.

 با جدا كردن عقل و كمال از آن (عشق) عقلهاي ما كجا مي رود و احوال ما چگونه خواهد شد؟ -2

 لي براي ما باقي نماند.ملك و حكومت ما بعد از آمدن استعمار از بين رفت، شأن و شوكت و استقال -3

در رابطه با كمال عقول انساني بر من تاختي (از من بد گفتي و به آبرويم دست درازي كردي)، بهروزي  -4
 و خوبي خويش را از گردانندة احوال (اهللا متعال) بخواهيد.

بيدار شوند و اي نامه رسان عقلها (بيدار كنندة امت ها و كسي كه مي خواهد مسلمانان از خواب غفلت  -5
دوباره بر سرِ عقل بيايند و عوامل استعمار را شناسائي كنند) براي انسان، خوش آمدي خوش آمدي و 

 حتما بيا.



    

  حافظ شكن      424 
    

    
  حافظا باز عشق تو گل كرد

  
  اقبال بي بهر يك شاه ترك  

  
  برقعي با قريحة شعري

  
  برَهان ملتي ز وزر و وبال  

  

   حرف م

  حافظ -250

  من دوستدار روي خوش و موي دلكشم
  

  غشم مدهوش چشم مست و مي صاف بي  
  

شهريست پر كرشمه و خوبان ز شش 
  جهت

  

  چيزيم نيست ورنه خريدار هر ششم  
  

  ام از بس كه چشم مست درين شهر ديده
  

  خورم اكنون و سر خوشم نميحقا كه مي   
  

  شيراز معدن لب لعل است و كان حسن
  

  من جوهري مفلس از آنرو مشوشم  
  

  من آدم بهشتيم اما درين سفر
  

  حالي اسير عشق جوانان مهوشم  
  

  حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزو است
  

  كشم آئينه اي ندارم از آن آه مي  
  

  حافظ شكن -250

  شمگفتي محب روي خوش و موي دلك
  

  مدهوش چشم مست و مي صاف بيغشم  
  



    

  425  حافظ شكن
  

  من مايلم بخوي خوش و كار و صنعتي
  

  چون نبود اين سه چيز من اكنون مشوشم  
  

خوي خوش و حيا و ادب علم و دين و 
  عقل

  

  من طالب تمام و خريدار هر ششم  
  

  حافظ بالف گشته بهشتي و گفت من
  

  حالي اسير عشق جوانان مهوشم  
  

وانان در آتش اي برقعي اسير عشق ج
  است

  

  كشم من از فساد عشق و هوا آه مي  
  

  حافظ -251

  زدم ديشب بسيل اشك ره خواب مي
  

  زدم نقشي بياد خط تو بر آب مي  
  

  نمود روي نگار در نظرم جلوه مي
  

  زدم وز دور بوسه بر رخ مهتاب مي  
  

  چشم بروي ساقي و گوشم بقول چنگ
  

  زدم فالي بچشم و گوش درين باب مي  
  

  نمود بروي يار در نظرم جلوه ميا
  

  زدم جامي بياد گوشة محراب مي  
  

  گرفت ساقي بصوت اين غزلم كاسه مي
  

  زدم گفتم اين سرود و مي ناب مي مي  
  

  خوش بود وقت حافظ و فال مراد و كام
  

  زدم بر نام عمر و دولت احباب مي  
  

  حافظ شكن -251
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  زدم ديشب ز كسب علم ره خواب مي
  

  زدم بر زخ خود آب مي از عطر علم  
  

  از نقش فضل و علم ببردم خيال و وهم
  

  زدم بر كارگاه شاعر پر خواب مي  
  

  نمود دين و خرد چو در نظرم جلوه مي
  

  زدم گويا بشام تيره بمهتاب مي  
  

  چشم بروي عالم و گوشم بشرع و دين
  

  زدم بر سنگ خاره جام مي ناب مي  
  

  ابروي پير قبلگه صوفيان چه شد
  

  زدم سنگي بĤن ز هر در و هر باب مي  
  

  گرفت ساقي بصوت هر غزلي كاسه مي
  

  زدم مشتي بكاسه و مي و مضراب مي  
  

خوش  اي برقعي بگوي كه اين فال 
  بخواب

  

  زدم بر نام عاقالن بياري احباب مي  
  

  حافظ -252

  گر از اين منزل ويران بسوي خانه روم
  

  نذر كردم كه هم از راه بميخانه روم  
  

  زين سفر گر بسالمت بوطن باز رسم
  

  دگر آنجا كه روم عاقل و فرزانه روم  
  

تا بگويم چه كشفم شد ازين سير و 
  سلوك

  

  بدر صومعه با بربط و پيمانه روم  
  

  سجدة شكر كنم وز پي شكرانه روم    گر ببينم خم ابروي چو محرابش باز
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  خرّم آندم كه چو حافظ بتوالي وزير

  
  ه با دوست بكاشانه رومسر خوش از ميكد  

  
  حافظ شكن -252

  گفت شاعر كه اگر سير شوم خانه روم
  

  دگر آنجا كه روم عاقل و فرزانه روم  
  

  حاليا عاشق سيم و زر و مشتاق وزير
  

  نذر كردم چو بگيرم ره ميخانه روم  
  

  تا بگويم چه گرفتم من ازين دست وزير
  

  بدر صومعه با بربط و پيمانه روم  
  

  ره عقل بديوان نگرندآشنايان 
  

  تا ببينند بسيم و زر بيگانه روم  
  

  بدم عاشق بزر و سيم و نيم عارف دين
  

  هر كسي زر دهدم از پي شكرانه روم  
  

  هر دمي صورت و ابروي چو ديو از پيرم
  

  بنظر آيد و من سجده چو ديوانه روم  
  

  برقعي خرمي حافظ ما شد ز وزير
  

  انه رومگفت سر خوش ز وزيرم چو بكاش  
  
  حافظ -253

  بتيغم گر كشد دستش نگيرم
  

  وگر تيرم زند منت پذيرم  
  

  كمان ابروي ما را گو مزن تير
  

  كه پيش دست و بازويت بميرم  
  

  بيك جرعه جوانم كن كه پيرم    بفريادم رس اي پير خرابات
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  من آن مرغم كه هر شام و سحرگاه

  
  آيد صفيرم ز بام عرش مي  

  
  اي واعظ فريبيچو طفالن تا كي 

  
  بسيب بوستان و جوي شيرم  

  
  بسوزان خرقة تقوي تو حافظ

  
  كه گر آتش شوم در وي نگيرم  

  
  حافظ شكن -253

  ز اشعارش زند هر دم بتيرم
  

  زند دم هر دمي از گبر پيرم  
  

  بنام ابرو و آن چشم پيرش
  

  بگويد كفرها كلب كبيرم  
  

  جواني خواهد از پير خرابات
  

  ان من فقيرمبگويد بهر پير  
  

  همي گويد منم شام و سحرگاه
  

  ز اصطبل خران آيد نفيرم  
  

  وگرنه هاتف عرشي برقاص
  

  كجا تصنيف را گويد صفيرم  
  

  چو عجل سامري گفتا فريبم
  

  و بر نفيرم 1گروهي بر خُوار  
  

  ز سيب بوستان و جوي شيرم    تو را كي باشد اي مفتون طامات
                                                           

xWξ﴿ُخوار = صوت و آواز گوسالة سامري؛ اشاره به آية كريمه:  -1 ôfÏã #Y‰ |¡y_ … ã& ©! î‘#uθ äz﴾   :148(اعراف (
  مي باشد.
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  براي مثل تو قرآن بگفتي

  
  د ناري ز نيران سعيرمبو  

  
  مزن بر واعظان طعني خدا گفت

  
  ز نهر من لبن جاريست شيرم  

  
  تو را بس باشد آن يك جرعة تلخ

  
  دهد شد دستگيرم كه پيرت مي  

  
  بسوزان خرقة صوفي تو حافظ

  
  كه از دامش الهي مستجيرم  

  
  چرا تو خرقة تقوي بسوزي

  
  بگو ديني نباشد دل پذيرم  

  
  حق كه داده بسوزان پس كتاب

  
  از اين تقوي لباس ناگزيرم  

  
  حافظ -254

  زلف بر باد مده تا ندهي بر بادم
  

  ناز بنياد مكن تا نكني بنيادم  
  

مي مخور با همه كس تا نخورم خون 
  جگر

  

  سر مكش تا نكشد سر بفلك فريادم  
  

  يار بيگانه مشو تا نبري از خويشم
  

  غم اغيار مخور تا نكني نا شادم  
  

  جمع مشو ور نه بسوزي ما را شمع هر
  

  ياد هر قوم مكن تا نروي از يادم  
  

  شور شيرين منما تا نكني فرهادم    شهرة شهر مشو تا ننهم سر در كوه
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  رحم كن بر من مسكين و بفريادم رس

  
  تا بخاك در آصف نرسد فريادم  

  
  چون فلك جور مكن تا نكشي حافظ را

  
  1رام شو تا بدهد طالع فرخ زادم  

  
  حافظ شكن -254

  دينت از ياد مبر تا نروي از يادم
  

  كفر بنياد مكن تا نكني بنيادم  
  

  مي مخور توبه نما تا نخوري خون جگر
  

  سر مكش ز امر خدا ورنه رود فريادم  
  

  داخل حلقه مشو حلقة صوفي دام است
  

  صيد اين دام مشو تا ندهي بر بادم  
  

  يار بيگانه مشو داخل هر النه مشو
  

  پير مرو اي پسر ناشادم پيرو  
  

  بندة نفس شدي عاشق دلبند شدي
  

  چون بگفتي كه من از هر دو جهان آزادم  
  

  بندة پير مشو درگة آصف تو مرو
  

  همچو حافظ تو مگو طالع فرخ زادم  
  

  برقعي عارف ما خاك درِ آصف شد
  

  بزن اين ريشة عرفان كه كني دلشادم  
  
  حافظ -255

                                                           

  و تصحيح محمد بهشتي بيت آخر اين غزل چنين آمده است:در نسخة ديوان حافظ با مقدمه  -1
  حافظ از جور تو حاشا كه بنالد روزي
 مـن از آنروز كـه در بـند تـو ام آزادم
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روز گامي عمريست تا من در طلب هر 
  زنم مي 

  

  زنم دست شفاعت هر دمي در نيكنامي مي  
  

ماه مهر افروز خود تا بگذرانم روز  بي
  خود

  

  زنم نهم مرغي بدامي مي دامي براهي مي  
  

  تا بو كه يابم آگهي از ساية سرو سهي
  

خرامي  بر خوش عشق از هرطرف  گلبانگ   
  زنم مي 

  
  حافظ شكن -255

  زنم امي ميبهر مريد شاعران هر روز گ
  

  زنم شان هر روز نامي مي از بهر هشياري  
  

روز شعر و  يك و عاشقي   روز عشق يك
  موسيقي

  

يك روز هم حافظ شكن از شعر المي   
  زنم مي
  

  تا بو كه يابد آگهي از گفتة يك دفترم
  

  زنم آگه شود اندر برم داد تمامي مي  
  

يك گمرهي از صوفيان شايد شود از 
  مؤمنان

  

  زنم ايمان و يقين از هر كالمي ميمن داد   
  

دين من گفتي كه هستم  شاعر بي اي
  فن اهل

  

  زنم نهم مرغي بدامي مي دامي براهي مي  
  

شان هر صبح و شامي  من طبل هشياري  ليكن كجا ز اقرار تو يك عارفي هشيار 



    

  حافظ شكن      432 
    

  شد
  

  زنم مي
  

  اشعار تو حجت بود بر گمرهي پيروان
  

  زنم يبر گمرهي مرشدان بانك مدامي م  
  

  
  

  حافظ -256

1�+ µ@� (�� Y����� ��. µj�  
  

  1�>�� Y/&a �®�� �L �  
  

فتح  آن خوش خبر كجا است كه اين 
  داد  مژده

  

  تا جان فشانمش چو زر و سيم در قدم  
  

از باز گشت شاه چه خوش طرفه نقش 
  بست

  

  آهنگ خصم او بسرا پردة عدم  
  

اي دل تو جام جم بطلب ملك جم 
  مخواه

  

  كاين بود قول بلبل بستان سراي جم  
  

  ساقي چو يار مه رخ و از اهل راز بود
  

  حافظ بخورد باده و شيخ و فقيه هم  
  

  حافظ شكن -256
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 ¢��&� &/ Y�� �̂� ¸��S # �0���1  
  

  اي بشاه كه گيري ازو نعم جانداده  
  

  برگشت شاه بهر تو شر دگر دهد
  

  از كشتگان ظلم بگو ني ز ذيسلم  
  

  و جام جم مطلب جام را بريزشاعر ت
  

  لعنت بهر دو باد و بدستانسراي جم  
  

  جم كيست جام او تو رها كن بامر حق
  

  2كاين بود قول سيد و ساالر هر امم  
  

  صوفي گري ز گبر هويدا شد ابتدا
  

  ورد تو يا جم است و يا وصف جام جم  
  

  شاعر مگو كه شاه نباشد ز اهل راز
  

  گو تو ياوه كم حافظ مخور تو باده و كم  
  

  شيخ و فقيه ما نبود اهل مي چو پير
  

  كم طعنه زن بما و مزن در غرق قدم  
  

  ¸$%· �¢  �[¢ %'S x¢ اي برقعي بگوي كه 
  

   ¢� �S ;�� ·� ¢(�  ¢/ &�
 'oB>  Á>�� ¢��3  
  

1R¢��� ¢E�&w �·a¢� D&�% µ�¿"+ &/  
  

   dB"B ¢� 5���� # 0&	 �¢S1�2�� �·� &1  
  

                                                           

 اي ستايش كنندة درهم (مال و ثروت) در قلب تو گمراهي است. -1
ز نوشيدن شراب به شدت اند كه ا �سيد و ساالر هر اُمم (سردار و پيشواي همه امت ها) جناب نبي كريم  -2

 شدت نهي فرموده اند.

3-  ¢� ]� ¢S x'%¸%$  پيش از فرا رسيدن مرگ توبه نما، حاال (هنگام مردن) پشيمان شدي در حاليكه = ...
 پشيماني در هنگام مرگ هيچ سودي ندارد.
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  حافظ -257

  ندگان پادشهيمگر چه ما ب
  

  پادشاهان ملك صبح گهيم  
  

  گنج در آستين و كيسه تهي
  

  جام گيتي نما و خاك رهيم  
  

  شاه بيدار بخت را همه شب
  

  ما نگهبان افسر و كلهيم  
  

  شاه منصور واقف است كه ما
  

  روي همت بهر كجا كه نهيم  
  

  دشمنان را ز خون كفن سازيم
  

  دوستان را قباي فتح دهيم  
  

  فظ بگو كه باز دهندوام حا
  

  2اي اعتراف و ما گوهيم كرده  
  

  حافظ شكن -257

  باز گفتي كه عبد پادشهيم
  

  طالب سيم و زر بخاك رهيم  
  

  گر تو را كيسه خالي است بگو
  

  بحر تزوير و غرقة گنهيم  
  

  شاه گويد مالف اي حافظ
  

  ما نگهبان صد چو تو سپهيم  
  

  نما كه ما ندهيم كم تملق    شاه گويد مخواه دام از ما

                                                                                                                                                      

 

 .اي سردار من! بيا و به شاعر عجم كمك كن، به سبب مظالمي كه مرتكب شده در جهنم عذاب مي شود -1

 گوهيم = گواه (شاهد) هستيم. -2
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  خود بكن كار و صنعتي حرفه

  
  يا كه شهيم 1كن رها ما كهيم  

  
  دام حافظ بگو كه بر چند

  
  خود نگهدار افسر و كلهيم  

  
  برقعي خوان از اين غزل عرفان

  
  ما باين دام پاي خود ننهيم  

  
  حافظ -258

دوش سوداي رخش گفتم ز سربيرون 
  كنم

  

  جنون كنمگفت كو زنجير تا تدبير اين م  
  

  نكته نا سنجيده گفتم دلبرا معذور دار
  

  عشوة فرماي تا من طبع را موزون كنم  
  

پايان  من كه ره بردم بگنج حسن بي
  دوست

  

صدگداي همچو خود را بعد ازين قارون   
  كنم

  
  اي مه صاحب قران از بنده حافظ ياد كن

  
  تا دعاي دولت آن حسن روز افزون كنم  

  
  حافظ شكن -258

گفتم شاعرا وهم از سرت بيرون دوش 
  كنم

  

  باز از عشق درم شاعر تو را مجنون كنم  
  

سيم و زر ده تا ز عشقت چهره را گلگون     با مه صاحب قران يعني وزيري باز گو
                                                           

 كه = كهتر، كمتر. -1
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  كنم  
  

  گر مرا راهي بود نزد وزير و اخذ زر
  

صدگداي همچو خود را بعد از اين دلخون   
  كنم

  
فظ ياد گفتي اي صاحب قران از بنده حا

  كن
  

  تا دعاي دولتت از يمن زر افزون كنم  
  

  كني تا ياد نقد بر طمع بهتر دعايش مي
  

  باز در نقدش همي گوئي طمع را چون كنم  
  

  او چه داند گر كند يادت فراموشش كني
  

  گويد او پس به كه از درگاهت بيرون كنم  
  

  برقعي بنگر باين عرفان كه شد عشق درم
  

  گويد كدام افسون كنماز براي سيم و زر   
  
  حافظ -259

  شود غبار تنم حجاب چهرة جان مي
  

  خوشا دمي كه ازين جهره پرده بر فكنم  
  

  مرا كه منظر حور است مسكن و مأوي
  

  چرا بكوي خراباتيان بود وطنم  
  

  بيا و هستي حافظ ز پيش او بردار
  

  كه با وجود تو كس نشنود ز من كه منم  
  

  حافظ شكن -259

غزل اگرت با خدا است اين در اين 
  سخنت

  بيان شرك هويدا ز نفي اين بدنت  
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كه جز وجود تو باشد خدا نه آن جان 

  است
  

  نه او شوي چه بتن باش يا برون ز تنت  
  

  اگر كه پير بود قصد حور منظر تو
  

  سرا و مسكن او هست مسكن و وطنت  
  

  سراي او بودت باغ و گلشن و رضوان
  

الحان او و او كه چون تو مرغ خوش   
  چمنت

  
  وليك پير نه هستي دهد نه بر دارد

  
  مگر بوحدت صوفي تو او شوي و منت  

  
  ز هر كفر و شرك بدتر شد 1چنين عقيدة

  
  كه تو جهان شوي و هم خدا خويش تنت  

  
  هزار حيف كه عمري بياوه سر كردي

  
گزاف و الف و دگر خدعه ريخت از   

  دهنت
  
  حافظ -260

  چو گريه آغازمنماز شام غريبان 
  

  هاي غريبانه قصه پردازم بمويه  
  

  بياد يار و ديار آن چنان بگريم زار
  

  كه از جهان ره و رسم سفر بر اندازم  
  

  خرد ز پيري من كي حساب بر گيرد
  

  بازم كه باز با صنمي طفل عشق مي  
  

                                                           

���اشاره به عقيدة  -1
 الوجود است. 
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  هواي منزل يار است آب زندگاني ما
  

  صبا بيار نسيمي ز خاك شيرازم  
  

ره شنيدم كه صبحدم ز چنگ زه
  گفت مي
  

  مريد حافظ خوش لهجة خوش آوازم  
  

  حافظ شكن -260

  تمام فكر من آنست همت آغازم
  

  كه تا بكوي هدايت علم بر افرازم  
  

  خدا بده مددي همرهان من مددي
  

  كه از جهان ره اين صوفيان بر اندازم  
  

  تو شاعرا مكن اغوا دگر چو پير شدي
  

  قل ميتازمبعشق و مستي تو كي بع  
  

  چو قوم لوط مبر غيرت جوانان را
  

  بازم مگو كه با صنمي طفل عشق مي  
  

اگر صنم پرست شدي كن رها تو ايران 
  را
  

  گذار تا بصمد يكدمي بپردازم  
  

  هزار لعن باين عشق و طفل بازي تو
  

  دگر مگو كه ز اسالم و اهل شيرازم  
  

  گهي تو عاشق پيران و گاه اطفالي
  

  اند دمسازم و هوا گشتهبگو كه نفس   
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  كمزن الف 1برو مغني هر بزم رقص
  

  مگو كه زهره زند چنگ را بĤوازم  
  

  بدين خرافت شعري ستاره نيست غالم
  

  نازم بگو بفاجرة زهره نام مي  
  

  بگو بخلق كند افتخار حافظتان
  

  كه اهل رقص و دگر لهجه و خوش آوازم  
  

  نگر تو برقعيا اين چنين بود عرفان
  

  ر تو گول اگر گفت معرفت بازممخو  
  
  حافظ -261

  هر چند پيرو خسته دل و ناتوان شدم
  

  هر گه كه ياد روي تو كردم جوان شدم  
  

  شكر خدا كه هر چه طلب كردم از خدا
  

  بر منتهاي همت خود كامران شدم  
  

  در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت
  

  با جام مي بكام دوستان شدم  
  

  ولت بخور كه مناي گلبن جوان بر د
  

  در ساية تو بلبل باغ جنان شدم  
  

  اول ز حرف لوح وجودم خبر نبود
  

  در مكتب غم تو چنين نكته دان شدم  
  

  آن روز بر دلم در معني گشاده شد
  

  كز ساكنان كوي درگة پير مغان شدم  
  

  چندان كه اين چنين زدم و آنچنان شدم    كند قسمت حوالتم بخرابات مي
                                                           

در اين بيت عالمه برقعي رحمه اهللا از حافظ شيرازي به مغني هر بزم رقص (آواز خوان هر مجلس رقص)  -1
 تعبير مي نمايد. 
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  و ماه نيم يار بيوفا است من پير سال

  
  گذرد پير از آن شدم بر من چو عمر مي  

  
  دوشم نويد داد و عنايت كه حافظا

  
  باز آ كه من بعفو گناهت ضمان شدم  

  
  حافظ شكن -261

  هر چند من ز فكر و خرد پهلوان شدم
  

  ليكن ز عشق الف تو من خسته جان شدم  
  

  اي شكر خدا كه خود بزبان فاش كرده
  

  ون كه باركش صوفيان شدمسر در  
  

  نبود عجب ز همت پست تو كز خدا
  

  پستي شدت حواله و گو كامران شدم  
  

  در كوره راه ذلت سرمد بتخت كفر
  

  جامي بگير و گو كه خرابتران شدم  
  

  دانم تمام بلبليت از شه است و پير
  

  گو بهرشان چو بلبل باطل خران شدم  
  

  دولت بِهركه يار شود بلبلش شوي
  

  گو الل گشته بودم و شيرين زبان شدم  
  

  شاعر ز درس مكتب پيران شدي جسور
  

  مست و خراب گو كه چنين الفدان شدم  
  

  اما هزار حيف كه لوح وجود خود
  

  كردي سياه گو كه من از طاغيان شدم  
  

  آن روز بر دلت در پستي گشوده شد
  

  گفتي كه ساكن در پير مغان شدم  
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  كند يپستي حوالتت بخرابات م
  

  بدم و صد چنان شدم 1گو اين چنين دني  
  

  پير ار كه بيوفا است نديد از تو هم وفا
  

  اي پير الف زن كه بگفتي جوان شدم  
  

پيري كه خود معذَّبست چه گويد 
  بشاعرش

  

  باز آ كه من بحمل عذابت ضمان شدم  
  

  حافظ -262

  بينم حاليا مصلحت وقت در آن مي
  

  خوش بنشينمكه كشم رخت بميخانه و   
  

  جام مي گيرم و از اهل ريا دور شوم
  

  يعني از اهل جهان پاك دلي بگزينم  
  

  جز صراحي و كتابم نبود يار و نديم
  

  تا حريفان دغا را بجهان كم بينم  
  

  بسكه در خرقة سالوس زدم الف صالح
  

  شرمسار رخ ساقي و مي رنگينم  
  

  بندة آصف عهدم دلم آزرده مبر
  

  از چرخ بخواهد كينم كه اگر دم زنم  
  

  من اگر رند خراباتم اگر حافظ شهر
  

  اين متاعم كه تو مي بيني و كمتر زينم  
  

  حافظ شكن -262

  بينم حاليا مصلحت وقت در آن مي
  

  خط بطالن كشم و باطل تو بر چينم  
  

                                                           

 دني = پست، بي ارزش. -1



    

  حافظ شكن      442 
    

  عقل و دين گيرم و مشت عرفا باز كنم
  

  چون كه از عشق و ريا دور شدم بنشينم  
  

  دايم نبود يار و نديمغير آيات خ
  

  تا مگر شعر شما را بجهان كم بينم  
  

هركه آزاد شد از دين و خرد عبد هوا 
  است

  

  همچو شاعر ز هوس بافته اندر دينم  
  

  اي الف صالح بسكه در خرقة رندي زده
  

  خدعه كردي و ز تزوير تو من غمگينم  
  

بندة آصف عهدي شدن از الف چه 
  سود

  

  هر ننگينم بندگي الئق حق است نه  
  

  با بشر الف دروغ و بخدا الف دروغ
  

  وه چه بيشرم و حيا شاعرك مسكينم  
  

  برقعي رند خرابات بود ننگ بشر
  

  خود بگفته است كه من صوفي و كمتر زينم  
  
  حافظ -263

  ديدار شد ميسر و بوس و كنار هم
  

  از بخت شكر دارم و از روزگار هم  
  

  تزاهد برو كه طالع اگر طالع من اس
  

  جامم بدست باشد و زلف نگار هم  
  

  اند چون كائنات جمله ببوي تو زنده
  

  اي آفتاب سايه ز ما بر مدار هم  
  

  و ز انتصاف آصف جم اقتدار هم    حافظ اسير زلف تو شد از خدا بترس
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  برهان ملك و دين كه ز دست وزارتش

  
  ايام كان يمين شد و دريا يسار هم  

  
  اب صبحبر ياد روي انور او آفت

  
  كند فدا و كواكب نثار هم جان مي  

  
  تا از نتيجة فلك و طور دور اوست

  
  تبديل ماه و سال و خزان و بهار هم  

  
  خالي مباد كاخ جاللش ز سروران

  
  و ز ساقيان سروقد گلعذار هم  

  
  حافظ شكن -263

  اشعار تو مروج جور و فشار هم
  

  الف و گزاف و حقه و تزوير و عار هم  
  

  وزير را بكجا برده از گزافبنگر 
  

  صنع طمع بين و دل نابكار هم  
  

  اند گويد كه كائنات ببوي تو زنده
  

  آي آفتاب سايه ز ما بر مدار هم  
  

كي آب روي الله و گل فيض حسن 
  اوست

  

  كم كن گزاف و گفتة ننگ و غبار هم  
  

  كي آفتاب صبح كند جان فداي او
  

  كي خود بر او كنند كواكب نثار هم  
  

  كي گردش فلك بود از طور دور او
  

  و بهار هم 1تبديل ماه و سال و خزان  
  

                                                           

 خزان = پائيز. -1
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  پا از گليم خويش منه حافظا برون
  

  ني بهر خود ز بهر سواران كار هم  
  

  چيزي نمانده آنكه بگوئي خدا بود
  

  بند و بار هم تا اينقدر شدي تو صوفي بي  
  

  من در عجب چگونه مريدان كور تو
  

  ند افتخار همگويند عارفي و كن  
  

  اي برقعي مباش طرفدار عارفان
  

  بيدار شو تو يك دم و با اختيار هم  
  
  حافظ -264

روزگاري شد كه در ميخانه خدمت 
  كنم مي
  

  كنم در لباس فقر كار اهل دولت مي  
  

  تا كي از دستم بر آيد تير تدبير مراد
  

  كنم در كمينم و انتظار وقت فرصت مي  
  

  بشنو كاين سخن واعظ ما بوي حق نشنيد
  

  كنم گويم نه غيبت مي در حضورش نيز مي  
  

حافظم در مجلسي دردي كشم در 
  محفلي

  

با خلق صنعت  كه چون  بنگراين شوخي  
  كنم مي
  

  حافظ شكن -264

گفت حافظ من ز جاسوسي رذالت 
  كنم مي
  

  كنم در لباس فقر كار اهل دولت مي  
  

  كنم كمينم مثل شيطان تا چه فرصت مي در  كنم قومي و گه تعريف  گاه گمره مي
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  شاه
  

  

  حافظم قرآن و گاهي حافظ جامم شها
  

بنگر اين شوخي كه هر دم من بملت   
  كنم مي
  

  اين نه كار من كه كار هر منافق اين بود
  

  كنم هر كه بيدين شد ورا اهل طريقت مي  
  

صوفيان جاسوس دولت شه مريد 
  صوفيان

  

  نمك شاه گويد صوفيان را من زيارت مي  
  

يكديگر  جاسوس و عرفان پشت  الغرض 
  شده

  

  كنم دفع استعمار و صوفي از رعيت مي  
  

  اند عارفان چون هر خيانت را بملت كرده
  

  كنم من بيداري ملت باز همت مي  
  

  حافظ ما بوي حق نشنيد و بر واعظ بزد
  

طعن و تحقيري كه من حمل بصحت   
  كنم مي
  

  تداند كه گف شاعر ما مورد غيبت نمي
  

  كنم گويم نه غيبت مي در حضورش نيز مي  
  

جاهال گر در حضورش هم بگوئي 
  گفته را

  

  كنم رفع آن غيبت نگردد گو جهالت مي  
  

  كنم ليك ايراني نداند گو خيانت مي  حافظي در مجلسي دردي كشي در 
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  محفلي
  

  

  حافظ -265

  كنم من ترك عشقبازي و ساغر نمي
  

  نمك صد بار توبه كردم و ديگر نمي  
  

  باغ بهشت و ساية طوبي و قصر حور
  

  كنم با خاك كوي دوست برابر نمي  
  

  تلقين و درس اهل نظر يك اشارتست
  

  كنم گفتم كنايتي و مكرر نمي  
  

  كنم ناز و كرشمه بر سر منبر نمي    1اين تقويم تمام كه با شاهدان شهر
  كنم يمن ترك خاك بوسي اين در نم    حافظ جناب پير مغان جاي دولت است

  
  حافظ شكن -265

  كنم گفتي كه ترك شاهد و ساغر نمي
  

  كنم صد بار توبه كردم و ديگر نمي  
  

  گر كار خوب بود چرا توبه ور كه بد
  

  كنم شو تائب و مگوي كه ديگر نمي  
  

  منطق ببين حمق نگر اي مريد شعر
  

  كنم گويد كرشمه بر سر منبر نمي  
  

  گويد بهشت و ساية طوبي و قصر حور
  

  كنم با خاك كوي پير برابر نمي  
  

  كنم گو جنتش بميكده همسر نمي    يعني خداي را نپرستم بجاي پير
                                                           

  وان حافظ با تصحيح محمد بهشتي اينگونه آمده است:اين بند در دي -1
 اين تقويم بس است كه چون واعظان شهر.
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  كني دانم كه ترك سيرة ابتر نمي

  
  كنم با ديو گو كه سجدة داور نمي  

  
  شاعر كه اين چرند مكر نموده است

  
  كنم يا للعجب بگفت مكرر نمي  

  
  حافظ جناب پير مغان راندة خدا است

  
  كنم و ترك خاكبوسي آن در نميگ  

  
  اما يقين بدان تو كه در روز رستخيز

  
  كنم خواهي بگفت سودي ازين بشر نمي  

  
  اي برقعي نگر تو باين كفر شاعران

  
  كنم با ديگران مگوي كه باور نمي  

  
  حافظ -266

  صوفي بيا كه خرقة سالوس بر كشيم
  

  وين نقش زرق را خط بطالن بسر كشيم  
  

  دهيم صومعه در وجه مي نذر و فتوح
  

  دلق ريا بĤب خرابات بر كشيم  
  

  سر قضا كه در تتق غيب منزويست
  

  اش نقاب ز رخساره بر كشيم مستانه  
  

  فردا اگر نه روضة رضوان بما دهند
  

  غلمان ز روضه حور ز جنت بدر كشيم  
  

  بيرون جهيم سر خوش و از بزم صوفيان
  

  غارت كنيم باده و دلبر ببر كشيم  
  

  ها زدن افظ نه حد ما است چنين الفح
  

  پاي از گليم خويش چرا بيشتر كشيم  
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  حافظ شكن -266

  صوفي برو كه خرقة سالوس دركشي
  

  نقش خداي را خط بطالن بسر كشي  
  

  دربار حق چو در گه پيران شمردة
  

  پنداريش بالف تواني ببر كشي  
  

  يا كثرت گزاف تو را جرئتي فزود
  

  رود كفر و سركشيباور شدت كه پيش   
  

  سر خدا كه غيب بود ره بدان نيافت
  

  تو كه باشي كه در كشي 1إال من ارتَضي  
  

  مستي و زور را ز خدا جز طپانچه نيست
  

  ابليس را زنند برجم ار خبر كشي  
  

سركش شدي و روضة رضوان طلب 
  كني

  

  منع ار كنند حوري و غلمان بدر كشي  
  

  2ستقرآن نخواندة كه غالظ و شداد ه
  

  كه چو خر عر و عر كشي 3يا از مقامعش  
  

  تا مستي و غرور فروتر ز سر كشي    1شد اَلقيا عقاب بجبار و هر عنيد
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  449  حافظ شكن
  

    
  آري طمع مدار ز شاعر سواي الف

  
  كاين عادت از سرش نتواني بدركشي  

  
  گر حد تو نباشد از اين الف حافظا

  
  پاي از گليم خويش چرا بيشتر كشي  

  
  يا شيخنا الجوادداده جواب ميم ب

  
  اي برقعي سزا است چو گوهر ببر كشي  

  
  حافظ -267

  زنم چل سال بيش رفت كه من الف مي
  

  كز چاكران پير مغان كمترين منم  
  

  هرگز بيمن عاطفت پير مي فروش
  

  ساغر تهي نشد ز مي صاف روشنم  
  

  از يمن عشق و دولت رندان پاك باز
  

  پيوسته صدر مصطبها بود مسكنم  
  

  حق من بدردكشي ظن بد مبر در
  

  كالوده گشت خرقه ولي پاك دامنم  
  

آب وهواي پارس عجب سفله پرور 
  است

  

  كو همرهي كه خيمه ازين خاك بر كنم  
  

  شهباز دست پادشهم اين چه حالتست
  

  اند هواي نشيمنم كز ياد برده  
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  1تو ران شه خجسته كه در من يزيد فضل
  

  شد منت مواهب او طوق گردنم  
  

  حافظ بزير خرقه قدح تا بكي كشي
  

  در بزم خواجه پرده ز كارت بر افكنم  
  

  
  حافظ شكن -267

  چل ساله الفرا بدو روزي بهم زنم
  

  كز دشمنان پير مغان كمترين منم  
  

  هرگز بيمن عقل و خرد فهم دين حق
  

  سستي نكرد اين قلم و فكر روشنم  
  

  از جاه عقل و شوكت اسالم و مؤمنان
  

  كنم ها بوده مس صدر مكتبپيوسته   
  

  در شأن من برد خودت ظن بدمبر
  

  آلودة غرض نه و دلسوز هر تنم  
  

  آب و هواي فارس كه تو ذم كني بشعر
  

  كو مرهمي كه ننگت ازين خاك بر كنم  
  

  افسوس از تو شاعر ناپاك بد سير
  

  2آلوده گشته مردم فارس تهمتنم  
  

  شهباز دست شاه و بمدحش چو آلتي
  

  نت مواهب او طوق گردنمگو م  
  

  در پيش عقل پرده ز كارت بر افكنم  عمرت بالف رفت و بمدح شهان 
                                                           

 در برخي نسخه ها اين بيت با مصراع اول بيت بعدي جابجا شده است. -1

تهمتن = تنومند، تناور؛ لقب رستم بوده است كه ابو القاسم فردوسي در شاهنامه اين واژه را بارها ذكر مي  -2
 كند.
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  گذشت
  

  

  ها بسي حافظ بزير خرقه بزد الف
  

  اي برقعي سزا است كه الفش بهم زنم  
  
  حافظ -268

  ايم ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمده
  

  ايم از بد حادثه اينجا به پناه آمده  
  

  شقيم و ز سرحد عدمره رو منزل ع
  

  ايم تا باقليم وجود اين همه راه آمده  
  

  سبزة خط تو ديديم و ز بستان بهشت
  

  ايم به طلبكاري اين مهر گياه آمده  
  

  با چنين گنج كه شد خازن او روح األمين
  

  ايم بگدائي بدر خانة شاه آمده  
  

  حافظ اين خرقة پشمينه بينداز كه ما
  

  ايم آمده از پي قافله با آتش و آه  
  

  حافظ شكن -268

  ايم ما بدين ره ز پي امر اله آمده
  

  ايم رو بدرگاه خدا غرق گناه آمده  
  

  ره رو منزل شرعيم و ز عشق و ز هوا
  

  ايم تا باقليم خرد اين همه راه آمده  
  

  ليك شاعر ز پي بردن مال آمده است
  

  ايم گويد از حرص درم روي سياه آمده  
  

  ريعت پيوندحافظا بر ره حق و بش
  

  ايم ور نه گو از طمع اينجا بپناه آمده  
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  ره رو منزل عشقي تو ولي عشق درم
  

  ايم گو تو از بهر درم با غم و آه آمده  
  

  سبزة خار شهان ديدي و دادي تو بهشت
  

  ايم چون شتر گو كه پي خار و گياه آمده  
  

  با چنين گنج پر از الف بديوان گوئي
  

  ايم مدهبگدائي بدر خانة شاه آ  
  

  آبرويت مبر اي شاعر و رو كن بخدا
  

  ايم گو كه از نفس برون عمر تباه آمده  
  
  حافظ -269

  كنم حاشا كه من بموسم گل ترك مي
  

  زنم اين كار كي كنم من الف عقل مي  
  

مطرب كجاست تا همه محصول زهد و 
  علم

  

  در كار بانگ بربط و آواز ني كنم  
  

  م گرفتاز قيل و قال مدرسه حالي دل
  

  مكن مييك چند نيز خدمت معشوق و   
  

  كي بود در زمانه وفا جام مي بيار
  

  تا من حكايت جم و كاوس كي كنم  
  

  از نامة سياه نترسم كه روز حشر
  

  با فيض لطف او صد ازين نامه طي كنم  
  

  هاي شب فراق كو پيك صبح تا گله
  

  با آن خجسته طالع فرخنده پي كنم  
  

بحافظ سپرده  اين جان عاريت كه
  دوست

  روزي رخش ببينم و تسليم وي كنم  
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  حافظ شكن -269

  يكن ميحاشا بفكر خام تو گر ترك 
  

  عقلت چو الف هست تو اين كار كي كني  
  

  محصول علم و زهد تو چون بود از ريا
  

  در كار بانك بربط و آواز ني كني  
  

  گر زهد و علم از ره صدق و صفا بدي
  

  لهو كي كني كي داديش ز كف عمل  
  

  در قيل و قال مدرسه تسبيح خالق است
  

  دل كي از آن بگيرد اگر ذكر وي كني  
  

  آري براه نفس برو زهد و علم چيست
  

  يكن ميزيبد تو را كه خدمت معشوق و   
  

  از نامة سياه نترسي بروز حشر
  

  آن پير ديو را چو در اين راه پي كني  
  

  شيطان صفت بعفو طمع داري از غرور
  

  با فيض وسوسه صد از اين راه طي كني  
  

گر فيض حق ز لطف شود عام دين چه 
  بود
  

  يكن ميچون دين نشد تو را ره قهرش ب  
  

  در عشق پير مغ تو چنان بيخودي ز خود
  

  كني 1جانت از او بداني و خود را چو فَي  
  

  جان از خدا است عاريه نبود ز پير تا
  

  روزي رخش ببيني و تسليم وي كني  
  

                                                           

 يعني خود را چون مال بي ارزش براي او قربان كني.فَي = زيادي،  -1
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است شرك ور سخنت روي با  ينا
  خداست

  

  يكن ميهر چند نيست چون سخن از پير و   
  

  1كفر است از خدا طمع ديدنش مگر
  

  قصد مجاز ليك تو اين قصد ني كني  
  

غرض از جان كنايتي   ني اين بود نه آن
  است

  

  از سر سپردگي كه تو تسليم وي كني  
  

  داده جواب ميم بيا شيخنا الجواد
  

  كني 2خوان كه جدا رشد و غَياي برقعي ب  
  
  حافظ -270

گرچه از آتش دل چون خم مي در 
  جوشم

  

  خورم و خاموشم مهر بر لب زده خون مي  
  

  پدرم روضة رضوان بدو گندم بفروخت
  

  ناخلف باشم اگر من بجوي نفروشم  
  

  خرقه پوشي من از غايت دينداري نيست
  

  پوشم پردة بر سر صد عيب نهان مي  
  

هم كه ننوشم بجز از راوق من كه خوا
  خم

  چكنم گر سخن پير مغان ننيوشم  
  

                                                           

هدف عالمه برقعي رحمه اهللا اينست كه در اين دنيا كسي نمي تواند اهللا متعال را در حال يقظت و بيداري ببيند، البته  - 1
(اثر ابن رؤيت اهللا در قيامت براي مؤمنان از جملة عقايد اهل ايمان است. براي تفصيل بيشتر به شرح عقيدة طحاوية 

 ابي العز حنفي) و ساير كتب عقيده مراجعه شود.

 رشد و غَي = راه صواب و راه ضاللت و گمراهي. -2
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گر ازين دست زند مطرب مجلس ره 

  عشق
  

  شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم  
  

  حافظ شكن -270

  جوشي گر چه بر بردن دين از كف ما مي
  

  كوشي بهر گمراهي اين ملت ما مي  
  

  پدرم روضة رضوان بدوصد آه خريد
  

  من بكنم خاموشي ناخلف باشم اگر  
  

  خورد گندم نه كه در روضة رضوان ابد
  

  جنتي بود ز دنيا ز سر سرپوشي  
  

گوئي مكن آن روضة رضوان  هرزه
  نفروخت 

  

  بود معصوم مكن عيب تو از كم هوشي  
  

پدرت ديو كه يكسجده نكردي 
  بفروخت

  

  ناخلف باشي اگر سجده كني نفروشي  
  

  پدرت پيروي از دانش آدم ننمود
  

  خلف باشي اگر داده بدانش گوشينا  
  

گفت آن ديو بعرفان و دگر كشف و 
  شهود

  

  چون كنم پيروي آدم خاكي پوشي  
  

  تو همين گوي و برو پير مغان را درياب
  

  كاو بارث از پدرت يافته اين مي نوشي  
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  تو و آن خرقه ديو و من و آن آدم پاك
  

  هر كسي از پدر خويش بگيرد توشي  
  

  
  حافظ -271

نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر من 
  كنم

  

  محتسب داند كه من اين كارها كمتر كنم  
  

  من كه عيب توبه كاران كرده باشم بارها
  

  توبه از مي وقت گل ديوانه باشم گر كنم  
  

  شود من كه امروزم بهشت نقد حاصل مي
  

  وعدة فرداي زاهد را چرا باور كنم  
  

است و من غواص و دريا  عشق دردانه 
  يكدهم

  

  سر فرو بردم در آنجا تا كجا سر بر كنم  
  

پسندد لطف  عاشقان را گر در آتش مي
  دوست 

  

  تنگ چشمم گر نظر در چشمة كوثر كنم  
  

  حافظ شكن -271

  من نه آن عبدم كه ترك دين پيغمبر كنم
  

 1يا كه ترك راه و رسم جد خود حيدر  
  كنم

  
  همان مردم كه لعن شاهد و ساغر كنمبمن   تو نه آن رندي كه ترك شاهد و ساغر 

                                                           

را جد خويش  �، و چون عالمه برقعي رحمه اهللا از سادات است علي �حيدر = از القاب علي مرتضي  -1
 مي داند.
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  كني
  

  

  تو كه عيب توبه كاران كرده باشي بارها
  

  من تالفي از تو اي ناپاك بد اختر كنم  
  

  شود تو كه امروزت بهشت نقد حاصل مي
  

  وعدة فرداي داور را مگو باور كنم  
  

اين بهشت نقد حاصل را مده حافظ ز 
  دست

  

ليك من از عقل و دين اقرار بر محشر   
  مكن
  

  تو بهشت نقد گير و ما بهشت نسيه را
  

  حافظ ار باور نداري من تو را كافر كنم  
  

  خاك بر فرق تو و بر دفتر پر كفر تو
  

  كج دلم گر اعتقادي من بر اين دفتر كنم  
  

كفر و كارش  و عرفان  دامست  وي   عشق
  است خدعه  

  

  پيروانش احمقند و من خرد داور كنم  
  

  زنند از كفر و مي م ميبرقعي اين عارفان د
  

  من چرا صرف نظر از چشمة كوثر كنم  
  

  حافظ -272

  كنم 1بعزم توبه سحر گفتم استخاره
  

  رسد چه چاره كنم بهار توبه شكن مي  
  

                                                           

شود كه آيا انجام دادن اين كار به  و ترديد مياستخاره = اگر شخص مسلماني در كار مباح و جايزي دچار شك  - 1
نفع او مي باشد يا خير؟ دو ركعت نماز استخاره مي خواند و مشكل خويش را نام مي برد. در حديث صحيح آمده 

اي از سوره هاي قرآن  نماز استخاره را ياد دادند همانطور كه سوره �براي صحابه ي كرام  �است كه رسول اهللا 
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  توانم ديد سخن درست بگويم نمي
  

  خورند حريفان و من نظاره كنم كه مي   
  

  بدور الله دماغ مرا عالج كنيد
  

  كناره كنم گر از ميانة بزم طرب  
  

  گداي ميكده ام ليك وقت مستي بين
  

  كه ناز بر فلك و حكم بر ستاره كنم  
  

  مرا كه نيست ره و رسم لقمه پرهيزي
  

  1چرا مالمت رند شرابخواره كنم  
  

  چو غنچه با لب خندان بياد مجلس شاه
  

  پياله گيرم و از شوق جامه پاره كنم  
  

  ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ
  

  نگ بربط و ني رازش آشكاره كنمببا  
  

  حافظ شكن -272

  ز خواندن مي و مطرب دگر كناره كنم    چو عازمم كه ديگر شعر ياوه پاره كنم

                                                                                                                                                      

 

ند؛ كه دو ركعت نماز بجا بياورند و بعد از آن دعاي استخاره را بخوانند و تا چند بار اين عمل را داد را ياد مي
  انجام دهند، اگر خدا بخواهد كاري كه  به نفع آنها باشد براي آنها آسان خواهد شد.

=1 .� �+*`5' «دعاي استخاره طوري كه در حديث صحيح آمده است: ��%0¸��!� Â0�!*+� 
 ¸���� Â HHH « براي)
  دريافت متن كامل دعاي استخاره به صحيح بخاري و سنن ابي داود مراجعه فرمائيد).

و قابل ذكر است كه در امور مسلّم و فرايض ديني و يا ارتكاب محرمات استخاره كردن جايز نيست؛ بطور مثال جايز 
د كه فالن شخص بي گناه را بقتل نيست شخصي استخاره كند كه آيا نماز بخواند و يا خير؟ و يا استخاره كن

  برساند يا خير؟
و اينكه حافظ شيرازي در توبه نمودن استخاره مي كند و امثال اين كارهاي او عالمه برقعي و ديگران را وادار كرده به 

 شدت بر  او رد نمايند و مفاسد ديوان او را براي امت اسالمي واضح سازند.
  رع دوم اين بيت اينگونه آمده است:در برخي نسخه هاي ديوان حافظ مص - 1

 همين بهست كه ميخانه را اجاره كنم.
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  براي خير دگر استخاره الزم نيست

  
  براي توبه چه حاجت كه استخاره كنم  

  
  توانم ديد سخن درست بگويم نمي

  
  كه تو چرند بگوئي و من نظاره كنم  

  
  اده دماغ تو را عالج كنمبوقت ب

  
  ز عقل و هوش براي تو فكر چاره كنم  

  
  گداي ميكده را بين ز وهم خود گويد

  
  كه ناز بر فلك و حكم بر ستاره كنم  

  
  اگر ز لقمه نپرهيزي و شعار دهي

  
  حوالة تو بدوزخ بر آن شراره كنم  

  
  ببين حماقت شاعر ز شوق مجلس شاه

  
  كنمبگفت برقعيا جامه پاره پاره   

  
  حافظ -273

  ما نگوئيم بد و ميل به ناحق نكنيم
  

  جامة كس سيه و دلق خود ازرق نكنيم  
  

عيب درويش و توانگر بكم و بيش بد 
  است

  

  كار بد مصلحت آنست كه مطلق نكنيم  
  

  رقم مغلطه بر دفتر دانش نكشيم
  

  سر حق با ورق شعبده ملحق نكنيم  
  

  شاه اگر جرعة رندان نه بحرمت نوشد
  

  التفاتش بمي صاف مروق نكنيم  
  

گو تو خوش باش كه ما گوش باحمق     گر بدي گفت حسودي و رفيقي رنجيد
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  نكنيم  
  

  حافظ ار خصم خطا گفت نگيريم بر او
  

  ور بحق گفت جدل با سخن حق نكنيم  
  

  حافظ شكن -273

  شاعرا چيست بد و ميل بنا حق نكنيم
  

  گو ندانيم حق و تميز ز ناحق نكنيم  
  

  ديوان تو پر از بد و ناحق باشدهمه 
  

  باز گوئي تو كه ما ميل به ناحق نكنيم  
  

  گويي باز اي پاك نماند از تو و مي جامه
  

  جامة كس سيه و دلق خود ازرق نكنيم  
  

  كي تو بي مغلطه بر دفتر دانش بودي
  

  باز گوئي كه بحق شعبده ملحق نكنيم  
  

عيب درويش و قلندر ز خرافات نكو 
  است

  

  خوبي است نه بد ما بد مطلق نكنيمكار   
  

كه حسود ار كه بدي گفت  راست گفتي 
  تو را

  

گو تو خوش باش كه ما گوش باحمق   
  نكنيم

  
خوش  بخودت گفته كه حافظ  كالمت 

  باش 
  

  عيب ما گوي كه ما گوش باحمق نكنيم  
  

  شكند قدرت حق دهن الف زنان مي
  

  به كه از ياوه و از الف دهن لق نكنيم  
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  افظ ار خصم خطا گفت بگيريم بر اوح
  

  رد باطل شده واجب بلي از حق نكنيم  
  

  تو بهر شعر جدل با سخن حق داري
  

  الفگوئي كه جدل با سخن حق نكنيم  
  

  گفت شاعرا بين تو كه فرعون بقومش مي
  

  ما جدل با حق و هم فتنة ناحق نكنيم  
  
  حافظ -274

سرم خوش است و به بانگ بلند 
  گويم مي
  

  جويم من نسيم حيات از پياله مي كه  
  

  عبوس زهد بوجه خمار ننشيند
  

  مريد همت دردي كشان خوش خويم  
  

  ز شوق نرگس مست بلند بااليي
  

  چو الله با قدح افتاده بر لب جويم  
  

  گرم نه پير مغان در به روي بگشايد
  

  كدام در بزنم چاره از كجا جويم  
  

  مكن درين چمنم سرزنش بخود رويي
  

  رويم دهند مي انكه پرورشم ميچن  
  

  تو خانقاه و خرابات در ميانه مبين
  

  خدا گواست كه هر جا كه هست با اويم  
  

  حافظ شكن -274

  مباش سر خوش و بشنو جواب پرگوئي
  

  پياله عقل برد شاعرا جنون جوئي  
  

  خوش است نهي همان زاهدان و حق گوئي    عبوس زهد بمنكر بسي بود شيرين
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  تو از سر خوشي بود حافظتمام شعر 

  
  گوئي ها كه مي خوشي بمستي و آن ياوه  

  
  اگر كه پير مغان در بروت نگشايد

  
  جوئي هزار ديوار دگر بهر خويش مي  

  
  خدا نداده تو را پرورش بفسق و فجور

  
  خدا نموده تو را سرزنش بخود روئي  

  
  بخانقاه و خرابات لطف حق نبود

  
  اوئيبهر كجا غرضت پير هست و با   

  
  اي كه با تلبيس ولي غرض بلغز رانده

  
  بروي خويش ببندي جواب بدگوئي  

  
  اي حافظ بگو بدوزخ و نيران چه رفتي 

  
  خدا گواست كه هر جا روي تو با اوئي  

  
  من آگهم كه خداي تو هست پير مغان

  
  برو تو روي باو باش در همه كوئي  

  
  حافظ -275

  آنكه پا مال جفا كرد چو خاك راهم
  

  خواهم بوسم و عذر قدمش مي خاك مي  
  

  پير ميخانه سحر جام جهان بينم داد
  

  و اندر آن آينه از حسن تو كرد آگاهم  
  

  صوفي صومعة عالم قدسم ليكن
  

  حاليا دير مغان است حوالت گاهم  
  

  با من راه نشين خيز و سوي ميكده آي
  

  تا ببيني كه در آن حلقه چه صاحب جاهم  
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  حافظت انديشه نبود مست بگذشتي و از
  

  آه اگر دامن حسن تو بگيرد آهم  
  

  حافظ شكن -275

  آنكه پامال جفا كرد تو را آگاهم
  

  خواهم كه بود پير و ز حق زجز ورا مي  
  

  پير ميخانه سحر جام خرافاتت داد
  

  تا شدي كور دل از كوري تو آگاهم  
  

  جام جادوگري پير بود اين اثرش
  

  گوئي ماهمزشت را خوب تو پنداري و   
  

  صوفي صومعة عالم وهمي تو بگو
  

  حاليا دير مغاني و شياطين خواهم  
  

  حاليا دير مغان رفتي و راهت دادند
  

  فخر داري كه در آن حلقة دولت خواهم  
  

  برقعي وهم نگر ننگ ببين كوري بين
  

  حافظ و رهگذر شاه و بگيرد آهم  
  
  حافظ -276

  گويم و از گفتة خود دل شادم فاش مي
  

  بندة عشقم از هر دو جهان آزادم  
  

  طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
  

  كه درين دامگة حادثه چون افتادم  
  

  من ملك بودم فردوس برين جايم بود
  

  آدم آورد در اين دير خراب آبادم  
  

  كوكب بخت مرا هيچ منجم نشناخت
  

  يا رب از مادر گيتي بچه طالع زادم  
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  انة عشقتا شدم حلقه بگوش در ميخ
  

  هر دم آيد غمي از نو به مباركبادم  
  

گر خورد خون دلم مردمك ديده روا 
  است

  

  كه چرا دل به جگرگوشة مردم دادم  
  

  ساية طوبي و دلجوئي حور و لب حوض
  

  به هواي سر كوي تو برفت از يادم  
  

  حافظ شكن -276

  گويم و از گفتة خود دلشادم فاش مي
  

  زادمبندة حقم و از عشق و هوا آ  
  

  شكر حق را كه دلمرا نه ربودند كسان
  

  افتادم ورنه در چاه ضاللت چو تو مي  
  

  من عرب بودم و از غيرت و دين پر بودم
  

  هوس آورد بايران خراب آبادم  
  

حافظ ار بنده عشقي تو وكور از دو 
  جهان

  

  زشتيت فاش مكن الف مزن دل شادم  
  

  از در مستي و صوفي صفتي نغمه زني
  

  عشقم و از هر دو جهان آزادمبندة   
  

  شاعر عشقم و ني دين و نه مذهب دارم
  

  زانكه قائل نه بحشري و نه بر ميعادم  
  

  نيست در لوح دلم جز الف قامت پير
  

  صوفيم حرف دگر پير ندادي يادم  
  

  بخرافات و باوهام خران استادم    مگس ميكدة پير مغانم اكنون
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  گلشن قدس بود ميكدة پيرانم

  
  فيان را همه آنجا چو مگس شيادمصو  

  
  بود ابليسي و سجيني و پستي جانم

  
  نسل ابليس بدم ليك بĤدم زادم  

  
  شاعرا كي تو ملك بودي و فردوس مقام

  
  الف كم گو و مده نسبت خود بر آدم  

  
كوكب بخت تو را گر كه منجم 

  نشناخت
  

  خود بگو آنكه ز مادر بتصوف زادم  
  

  طالع ديو را هيچ منجم نشناسد
  

  ديو زادي تو بگو ديو نمود ارشادم  
  

  تا شدي حلقه بگوش در ابليس مدام
  

  بفلك ميرود از خدعة تو فريادم  
  

  خونت از ديده فشاني بسقر زين غصه
  

  كه چرا دل بجگر گوشة مردم دادم  
  

  ساية طوبي و دلجوئي حور و لب حوض
  

  همه را در ره خوش باشي پيران دادم  
  
  حافظ -277

  بينم انه كه هيچش كران نميغم زم
  

  بينم دواش جز مي چون ارغوان نمي  
  

  بترك صحبت پير مغان نخواهم گفت
  

  بينم چرا كه مصلحت خود در آن نمي  
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  عاشقي است با خود آر 1نشان اهل خرد
  

  بينم كه در مشايخ شهر اين نشان نمي  
  

  بخشد اي نمي در اين خمار كسم جرعه
  

  بينم ن نميببين كه اهل دلي در جها  
  

  من و سفينة حافظ كه جز درين 
  

  بينم بضاعت سخن در فشان نمي  
  

  حافظ شكن -277

  بينم غم زمانه چه در شاعران نمي
  

  بينم بغير الف ازين شاعران نمي  
  

  تو ترك پير مغان كن برو براه خرد
  

  بينم بجز فساد ز پير سگان نمي  
  

  تو را كه نيست متاعي بغير باده و الف
  

  بينم اهل الف چو پير مغان نمي من  
  

  نشان اهل خود ترك عشق و مستي شد
  

  بينم كه عشق ضد خرد جمع آن نمي  
  

  بخشد ات نمي در اين خمار كسي جرعه
  

  بينم يقين كه الف خري در جهان نمي  
  

  بلي سفينة حافظ پر از گزاف بود
  

  بينم بضاعت عرفا غير آن نمي  
  
  حافظ -278

  گويم ر دگر ميام و با بارها گفته
  

  پويم كه من گم شده اين ره نه بخود مي  
  

  1گويم آنچه استاد ازل گفت بگو مي    اند در پس آينه طوطي صفتم داشته
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من اگر خارم اگر گل چمن آرايي 

  هست
  

  رويم پروردم مي كه از آن دست كه مي  
  

  دوستان عيب من بيدل حيران مكنيد
  

  جويم گوهري دارم و صاحبنظري مي  
  

  خنده و گرية عشاق ز جاي دگر است
  

  مويم سرايم شب و وقت سحر مي مي  
  

  حافظ شكن -278

  گويم ام و بار دگر مي بارها گفته
  

  پويم چون شدم اهل خرد راه بخود مي  
  

  عقل و خرد اي شاعر نيستم طوطي بي
  

آنچه شد ميل و دلم خواست بخود   
  گويم مي
  

  گر ز استاد ازل گفتة من شد جبر است
  

  اين غلط باشد و اين ياوه نه من ميمويم  
  

  روي و اين راه غلط اي شاعر تو بخود مي
  

  پويم گفت جبري كه من اين ره نه بخود مي  
  

جبر كفر است و ستم نسبت جور است 
  بحق

  

  آنچه دين گفت بگو با دل و جان آن گويم  
  

  ل جويمگفته گر سر سپري بهر تو من د    در پس آينه طوطي صفتت داشته پير
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من نه همچون چمنم بي خرد و 

  ادراك بي
  

  هستيم هست ز حق ليك بخود ره جويم  
  

  هاي تو استاد ازل كي گفته اين مثل
  

  مثلي را كه ز شرعست بياور سويم  
  

  اي تو اگر خواري اگر گل تو ز خود بافته
  

  من نبافم ز خود و مثل تو را بد گويم  
  

  حافظا عيب كنندت كه مزن الف و مگو
  

  جويم گوهري دارم و صاحب نظري مي  
  

  برقعي گفتة حافظ نه چو گوهر باشد
  

  شويم گرد كفريست كه از صفحة دين مي  
  
  حافظ -279

  بيا تا گل بر افشانيم و مي در ساغر اندازيم
  

نو در  و طرحي  بشكافيم  فلك را سقف   
  اندازيم

  
  شراب ارغواني را گالب اندر قدح ريزيم

  
  نرا شكر در مجمر اندازيمنسيم عطر گردا  

  
  اگر غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد

  
من و ساقي بهم سازيم و بنيادش بر   

  اندازيم
  

  بهشت عدن اگر خواهي بيا با ما بميخانه
  

يكسر بحوض كوثر  از پاي خُمت  كه   
  اندازيم
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  بافد يكي از عقل ميالفد يكي طامات مي
  

  داور اندازيمپيش   ها را به بيا كاين داوري  
  

سرودي  مطرب  بزن  خوش  چو دردستت رودي 
  خوش 

  

سر  و پاكوبان   خوانيم غزل افشان  دست كه   
  اندازيم

  
  صبا خاك وجود ما بĤن عالي جناب انداز

  
  بود كان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازيم  

  
  ورزند در شيراز سخنداني و خوش خواني نمي

  
ملك ديگر بيا حافظ كه ما خود را ب  

  اندازيم
  

  حافظ شكن -279

  بيا دانش بيندوزيم و ساغر را بر اندازيم
  

  بريم اوهام ملت را و طرحي نو در اندازيم  
  

  شراب و باده و ميرا چو خاك اندر زمين
  ريزيم

  

  بعطر جان فزاي دين دماغ خود تر اندازيم  
  

  چو شاعر فتنه انگيزد كه خون عاقالن ريزد
  

  سازيم و بنيادش بر اندازيم ز دانش شعرها  
  

تو و ساقي و صد ياغي و هر صوفي 
  ترياقي

  

  همه اين لشكر ابليس را دست و سر اندازيم  
  

بهشت عدن اگر خواهي بيا كن ترك 
  ميخانه

  

كه از دين و خرد راهي بحوض كوثر   
  اندازيم
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شو سوي  جحيم ار طالبي شاعر روان
  ميخانه

  

كسر كه از پاي خمت با سر بدوزخ ي  
  اندازيم

  
حكيم از عقل ميالفد تو هم از عشق 

  بافي مي
  

  بينداز اين همه از دين وگر نه ما ور اندازيم  
  

  بافد يكي از عشق ميالفد يكي طامات مي
  

  اگر دين و خرد داري بيا تا داور اندازيم  
  

  صبا خاك وجود شرابشاه با ستم انداز
  

  بباشد تا كه ما هر دو بدوزخ اندر اندازيم  
  

خواهند  در شيراز و در هرجا نمي چه 
  و الف  كذب

  

مگر آن كس كه عارف شد بر آن بدمنظر   
  اندازيم

  
بهر ملكي كه رو آري بغير از هرزه 

  خوانانش
  

يابي كسي پشگل تو را در مجمر  نمي  
  اندازيم

  
اگربر برقعي خواني همه آن الف و بافت 

  را
  

هايش را و گوشَت را كر  شكافد خدعه  
  زيماندا
  

  حافظ -280

  ها پيروي مذهب رندان كردم سال
  

  تا بفتواي خرد حرص به زندان كردم  
  

  من بسر منزل عنقا نه بخود بردم پي
  

  قطع اين مرحله با مرغ سليمان كردم  
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  ساية بر دل ريشم فكن اي گنج مراد
  

  كه من اين خانه بسوداي تو ويران كردم  
  

  توبه كردم كه نبوسم لب ساقي و كنون
  

  گزم لب كه چرا گوش بنادان كردم مي  
  

و  مستوري ومستي نه بدست من  نقش
  تست

  

  آنچه استاد ازل گفت بكن آن كردم  
  

  دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع
  

  گر چه درباني ميخانه فراوان كردم  
  

  اينكه پيرانه سرم صحبت يوسف بنواخت
  

  اجر صبريست كه در كلبة احزان كردم  
  

  زل صدر نشينم چه عجبگر بديوان غ
  

  ها بندگي صاحب ديوان كردم سال  
  

  صبح خيزي و سالمت طلبي چون حافظ
  

  هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم  
  

  حافظ شكن -280

  ها پيروي گفتة قرآن كردم سال
  

  تا بفتواي خرد حمله بعرفان كردم  
  

  من بشرك عرفا جمله نه خود بردم پي
  

  ببرهان كردمدفع اين مغلطه با عقل و   
  

  اي خدا كن مددي پاره كنم عرفان را
  

  كه من اين خانة دل پاك ز شيطان كردم  
  

  توبه كردم ز هوا و هوس و ناداني
  

  گزم لب كه چرا گوش بنادان كردم مي  
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و  من   مستوري و مستي همه دست نقش 
  تست

  

  جبر شد اينكه ز استاد ازل آن كردم  
  

حجت  اين  رود  كه بهر دين  هركس  ورنه
  اوست 

  

  كه بگويد همه بر گفتة يزدان كردم  
  

  آنچه استاد ازل گفت تو ضدش كردي
  

  گو چو پيرانِ دغا پشت بايمان كردم  
  

  طمع جنت و فردوس مكن با ره كج
  

  تو بگو با ره كج طي ره نيران كردم  
  

  يوسف و خضر تو اي حافظ اين پيرانند
  

  اجر صبرت همه را عهدة پيران كردم  
  

  خانه فراوان كردي تو كه درباني مي
  

  پس بگو جنت خود صلح بشيطان كردم  
  

  غزل و ياوه سرائي و اباطيل و گزاف
  

  صدر و ذيلش همه را جمله بيكسان كردم  
  

  حيف كاندر پي بيهوده و طامات شدي
  

  باز گو بندگي صاحب ديوان كردم  
  

عجب اينست پس از اين همه بيراهه 
  روي

  

  دولت قرآن كردم بازگوئي همه از  
  

  حافظ -281

  من كه باشم كه بر آن خاطر عاطر گذرم
  

  كني اي خاك درت تاج سرم ها مي لطف  
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  خرم آن روز كزين مرحله بر بندم بار
  

  وز سر كوي تو پرسند رفيقان خبرم  
  

  پاية نظم بلند است و جهان گير بگو
  

  تا كند پادشه بحر دهان پر گهرم  
  

  حافظ شكن -281

  تي بشهان خاك درت تاج سرمباز گف
  

  يكدمي دم بزن از صنعت و كار هنرم  
  

  همتي كن بره حق برو و قطع نما
  

  نظر خود تو ز اعيان و شهان دگرم  
  

  نيست يكبنده نوازي بجز از خالق تو
  

  ظن بد را سوي آن خالق يكتا نبرم  
  

  شب خلوت بطلب عزت و دولت از حق
  

  با شه هند مگو خاطر عاطر گذرم  
  

  خرم آن روز كني قطع نظر از مخلوق
  

  بدر خانة حق بر تو بيفتد نظرم  
  

  گهر پادشه هند نپايد چندان
  

  برقعي كن ز هنر صنعت و كاري خبرم  
  
  حافظ -282

بي تو اي سرو روان با گل و گلشن 
  چكنم

  

  زلف سنبل چه كشم عارض سوسن چكنم  
  

  برو اي ناصح و بر درد كشان خرده مگير
  

  كند اين من چكنم قدر ميكار فرماي   
  

  تو بفرما كه من سوخته خرمن چكنم  برق غيرت چو چنين ميجهد از مكمن 
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  غيب
  

  

  شاه تركان چو پسنديد و بچاهم انداخت
  

  دستگير او نشود لطف تهمتن چكنم  
  

  مددي گر بچراغي نكند آتش طور
  

  چارة تيره شب وادي ايمن چكنم  
  

  حافظا خلد برين خانة موروث من است
  

  اندرين منزل ويرانه نشيمن چكنم  
  

  حافظ شكن -282

  تو بحق پي نبري از گل و گلشن چكنم
  

  نبري معرفت از سنبل و سوسن چكنم  
  

  برو اي شاعر و بر دين خدا لطمه مزن
  

  ورنه دوزخ بروي با سرو گردن چكنم  
  

  باز گفتي كه قضا و قدر اين جامت داد
  

  چكنماي من  گر نفهمي تو كه خود خواسته  
  

  نجهد مكمن غيب تو ابليس و جز او مي
  

  غيرتي اي سوخته خرمن چكنم برق بي  
  

  شاه تركان ز زر و سيم بچاهت افكند
  

  دستگير ار نشود قادر ذو المنن چكنم  
  

  نبود آتش پير تو چو آن آتش طور
  

  وادي پير تو ني وادي ايمن چكنم  
  

  برقعي خلد بر بيني كه بشاعر دادند
  

  ست نه فردوس برين من چكنمدير كفر ا  
  
  حافظ -283
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  بغير آنكه بشد دين و دانش از دستم
  

  بيا بگو كه ز عشقت چه طرف بر بستم  
  

  اگر چه خرمن عمرم غم تو داد بباد
  

  بخاك پاي عزيزت كه عهد نشكستم  
  

  بسوخت حافظ و آن يار دلنواز نگفت
  

  كه مرهمي بفرستم چو خاطرش خستم  
  

  حافظ شكن -283

  چه عمر و جواني برفت از دستم اگر 
  

  ولي براي هدايت ز پاي ننشستم  
  

  خوش آنكه خود بكني اعتراف اي شاعر
  

  كه دين و دانش ار داشتم بدادستم  
  

  تمام خرمن عمرت بسوخت از مستي
  

  بيا بگو ز تعشق چه طرف بر بستم  
  

  سزا است آنكه بسوزم من اين همه ديوان
  

  دستمچو خدمتي بسزا بر نيايد از   
  

  بريز برقعيا آبروي شاعر را
  

  تو مژدة بده از شر او چه من جستم  
  

  
  حافظ -284

  خرم آن روز كزين منزل ويران بروم
  

  راحت جان طلبم وز پي جانان بروم  
  

  ور چو حافظ نبرم ره ز بيابان بيرون
  

  همره كوكبة آصف دوران بروم  
  

  حافظ شكن -284



    

  حافظ شكن      476 
    

  خرم آن روز كزين دولت ايران بروم
  

  شوم از شعر برون از ره قرآن بروم  
  

  بروم از ره ديني كه بوحي آمده است
  

  تا بهشت ابدي خرم و خندان بروم  
  

  نه چو حافظ بوزيري بتملق گويد
  

  همره كوكبة آصف دوران بروم  
  

  همه جانان تو شاهان و وزيران گوئي
  

  راحت جان طلبم كز پي ايشان بروم  
  

  ن بودمبجهان آمدم اي شاعر و گريا
  

  هست اميد كه شادان و مسلمان بروم  
  

  الف گوي و تملق نكنم زاصف عهد
  

  تا كه با كبكه و رحمت يزدان بروم  
  

  برقعي لطف خدا همدم و يادت باشد
  

  همتي تا ز جهان همره ايمان بروم  
  
  حافظ -285

  در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
  

  حاصل خرقه و سجاده روان در بازم  
  

  توبه گر امروز چو زهاد زنمحلقة 
  

  خازن ميكده فردا نكند در بازم  
  

  صحبت حور نخواهم كه بود عين قصور
  

  با خيال تو اگر با دگري پردازم  
  

  مرغ سان از قفس خاك هوائي گشتم
  

  به هوايي كه مگر صيد كند شه بازم  
  

  حافظ شكن -285



    

  477  حافظ شكن
  

  در خرابات مغان گر نظري اندازم
  

  همه مضطر سازمصوفي و شاعر و عارف   
  

  حلقه و مجلس رندان همه بر باد دهم
  

  خازن ميكده و پير برون اندازم  
  

  در خرابات مغان ديني و ايمان نبود
  

  نيست جز مستي و لهو و لعب دين بازم  
  

  صحبت حور نخواهي كه بود عين قصور
  

  مرحبا شارب و هم دم درازت نازم  
  

  آري از عين قصور است كه حوران بنهي
  

  شق ورزي بگدائي كه بده يك غازمع  
  

  چو مگس از قفس خاك هوائي كشتي
  

  با همان شاه كه داري تو بگو شه بازم  
  

  برقعي اين شعرا را همه تحقير بدين
  

  كارشان بوده چو اين شاعرك شيرازم  
  
  حافظ -286

  مژدة وصل تو كو كز سر جان بر خيزم
  

  طائر قدسم و از دام جهان برخيزم  
  

  كه گر بندة خويشم خوانيبوالي تو 
  

  از سر خواجگي كون و مكان برخيزم  
  

  بر سر تربت من با مي و مطرب بنشين
  

  تا ببويت ز لحد رقص كنان بر خيزم  
  

  خيز و باال بنما اي بت شيرين حركات
  

  كز سرجان و جهان دست فشان بر خيزم  
  

  حافظ شكن -286



    

  حافظ شكن      478 
    

  مژدة رحمت حق كو كه ز جان بر خيزم
  

  ر كه بالف از دو جهان بر خيزمنه چو شاع  
  

  مگس ميكده را بين كه بگويد با پير
  

  از سر باده و مي چرخ زنان برخيزم  
  

  پستيش بين كه بگفتي چه شوم بندة پير
  

  از سر خواجگي كون و مكان بر خيزم  
  

  سر قبر عرفا هر كه رو و با مطرب
  

  گفته عارف ز لحد الف زنان بر خيزم  
  

  ي كه بگويد شاعراف بر آن باطن كور
  

  گفته از عشق خدا رقص كنان بر خيزم  
  
  حافظ -287

  صنما با غم عشق تو چه تدبير كنم
  

  تا يكي در غم تو نالة شبگير كنم  
  

  دل ديوانه از آن شد كه پذيرد درمان
  

  مگرش هم ز سر زلف تو زنجير كنم  
  

  آن زمان كĤرزوي ديدن جانم باشد
  

  كنمدر نظر نقش رخ خوب تو تصوير   
  

  دور شو از برم اي واعظ و بيهوده مگوي
  

  من نه آنم كه دگر گوش بتزوير كنم  
  

  نيست اميد صالحي ز فساد اي حافظ
  

  چون كه تقدير چنين است چه تدبير كنم  
  

  حافظ شكن -287

  اي خدا با مرض عشق چه تدبير كنم
  

  تا بكي از ضررش نالة شبگير كنم  
  



    

  479  حافظ شكن
  

  خرددل ديوانة شاعر كه در او نيست 
  

  مگرش با خرد خويش بزنجير كنم  
  

رب صوفي همه پير است چه يا رب 
  گويد

  

  گفت نقش رخ پير است چه تصوير كنم  
  

  بر وصال رخ پيران ز حماقت گويد
  

  دل و دين را همه دربازم و توفير كنم  
  

  دور شو از برم اي شاعر و تحقير مكن
  

  وعظ و اندرز بود آنچه كه تقرير كنم  
  

  ه مقدر كه بشر مختار استبرقعي گشت
  

  چون كه خود كرده چرا نسبت تقدير كنم  
  
  حافظ -288

با جانان كه تا جان در  است  مرا عهدي 
  دارم بدن 

  

  هوا داراي كويش را چو جان خويشتن دارم  
  

  بكام آرزوي دل چو دارم خلوتي حاصل
  

  چه فكر از خبث بدگويان ميان انجمن دارم  
  

كاندر ساية  مرا در خانه سروي هست
  قدش

  

  فراغ از سرو بستاني و شمشاد چمن دارم  
  

  سزد كز خاتم لعلش زنم الف سليماني
  

  چو اسم اعظم باشد چه باك از اهرمن دارم  
  

  اال اي پير فرزانه مكن منعم ز ميخانه
  

كه من در ترك پيمانه دلي پيمان شكن   
  دارم
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برندي شهره شد حافظ ميان همدمان 

  ليكن
  

حسن  1ارم كه در عالم قوام الديند چه غم   
  دارم

  
  حافظ شكن -288

تا جان در   كه  است با يزدان مرا شرطي 
  بدن دارم

  

  هواداران دينش را چو جان خويشتن دارم  
  

  شد خارج بر او حجت هركه   ز دينش
  ظاهر  كنم

  

چه باك از خبث بدگويان بديوان و سخن   
  دارم

  
تم در مرا عقل و خرد در بر ز ايمان حج

  سر
  

  بدفع عارف و شاعر هزاران بت شكن دارم  
  

  هزاران دشمن كافر ميان خانقه دارم
  

از اهرمن  چو خوشنودي حق باشد چه باك   
  دارم

  
  اال اي پير ديوانه بكن تو ترك ميخانه

  
  اميدي من باستقالل از حافظ شكن دارم  

  
كه   حافظ نه چون  جز حق  ندارد برقعي 

  گويد مي 
  

كه در عالم قوام الدين حسن  دارمچه غم   
  دارم

  
  حافظ -289

                                                           

 در بعضي از نسخه ها امين الدين حسن آمده است. -1
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  خيز تا خرقة صوفي بخرابات بريم
  

  شطح و طامات ببازار خرافات بريم  
  

  سوي رندان قلندر بره آورد سفر
  

  و سجادة طامات بريم 1دلق بسطامي  
  

  تا همه خلوتيان جام صبوحي گيرند
  

  بدر پير مناجات بريم 2چنگ صبحي  
  

  ه در وادي ايمن بستمبا تو آن عهد ك
  

  همچو موسي أرِني گوي بميقات بريم  
  

  كوس ناموس تو بر كنكرة عرش زنيم
  

  3علم عشق تو بر بام سماوات بريم  
  

  حافظ آب رخ خود بر درِ هر سفله مريز
  

  حاجت آن به كه بر قاضي حاجات بريم  
  

  حافظ شكن -289

  خيز تا خرقة صوفي بنجاسات بريم
  

  گر جمله خرافات بريمشطح و طامات و دي  
  

  فكر شاعر كه خرافات بود در پيچم
  

  در وي آتش زده دودش بخرابات بريم  
  

  سوي رندان قلندر مرو اي پير پرست
  

  ديو بسطام رها كن بنجاسات بريم  
  

  بگذر از عهد كه با ديو بطغيان بستي
  

  تا كه جان تو برون از همه آفات بريم  
  

                                                           

 ت.در برخي از نسخ دلق پشمينه آمده اس -1

 در برخي از نسخ چنگ و سنجي آمده است. -2

 اين بيت در بيشتر نسخه هاي ديوان حافظ وجود ندارد. -3
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  كيدر بيابان هوي گم شدن آخر تا 
  

  تو بِره آي كه تا پي بمهمات بريم  
  

  گفتي آب رخ خود بر درِ هر سلفه مريز
  

  پير تو سفله تر است ار بمقاسات بريم  
  

  بود اين اندرز+�� Y!p �-حافظ از 
  

  برقعي از سخنش پي بمقامات بريم  
  

  
  حافظ -290

  بينم در خرابات مغان نور خدا مي
  

  بينم اين عجب بين كه چه نوري ز كجا مي  
  

جلوه بر من مفروش اي ملك الحاح كه 
  تو
  

  بينم بيني و من خانة خدا مي خانه مي  
  

  دوستان عيب نظر بازي حافظ مكنيد
  

  بينم كه من او را ز محبان خدا مي  
  

  حافظ شكن -290

  بينم در خرابات مغان الف و هوا مي
  

  بينم تر كه در آن كور و گدا مي وين عجب  
  

  و مزن شاعر الفجلوه مفروش بحجاج 
  

  او صفا ديد و تو گو پير دغا مي بينم  
  

  حاجيان خانة حق ديده و تو خانة ديو
  

  بينم چون و چرا مي كه من اين مسئله بي  
  

  وادي ايمن من اين حرم و مسجدها
  

  بينم من نه كوي حق از اين كوي جدا مي  
  



    

  483  حافظ شكن
  

  من كه ياران بخدا نور هدي در مسجد
  

  بينم مني مي يا كه در كوه صفا يا كه  
  

  در خرابات سگان زوزة و وقوق باشد
  

  بينم ها مي نار قهر است ز آتشكده  
  

  اي پير پرستان مفروشيد بمن جلوه
  

  بينم كه شما ديو و من انوار خدا مي  
  

  دوستان عيب نظر بازي حافظ بكنيد
  

  بينم ورنه اين عيب من از چشم شما مي  
  

  بيند هر كه خود را ز محبان خدا مي
  

  بينم مي 1ز غرور است ورا از سفَها  
  

  اي گدايان درِ پير كه دور از خرديد
  

  بينم من باشعار شما كفر و خطا مي  
  
  حافظ -291

  مزن بر دل ز نوك غمزه تيرم
  

  كه پيش چشم بيمارت بميرم  
  

  نصاب حسن در حد كمال است
  

  زكاتم ده كه مسكين و فقيرم  
  

  قدح پر كن كه من از دولت عشق
  

  جوان بخت جهانم گر چه پيرم  
  

  ام با مي فروشان قراري بسته
  

  كه روز غم بجز ساغر نگيرم  
  

  مبادا جز حساب مطرب و مي
  

  اگر حرفي كشد كلك دبيرم  
  

                                                           

 سفهاء = جمع سفيه، بمعني نادان. -1
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  در اين غوغا كه كس كس را نپرسد
  

  من از پير مغان منت پذيرم  
  

  خوشا آن دم كز استغناي مستي
  

  فراغت باشد از شاه و وزيرم  
  

  فظ گنج او در سينه دارمچو حا
  

  1اگر چه مدعي بيند حقيرم  
  

  حافظ شكن -291

  مزن از عشق و مستي نوك تيرم
  

  كه من از الف تو صد نكته گيرم  
  

  اگر طعني زني بر حكم دينم
  

  جوابت گويم اي كلب كبيرم  
  

  نصاب كفر تو حد كمال است
  

  مكن تحقير مسكين و قصيرم  
  

  رها كن اين نواي شهوت انگيز
  

  بگو از عقل مسكين و قصيرم  
  

  شناسان ام با حق قراري بسته
  

  كه ساغر را نگيرم گر بميرم  
  

  طمع نيست يقين دارم كه عشقت بي
  

  اگر چه نبود از شاه و وزيرم  
  

  طمع كرده ز پير خود چه گويد
  

  من از پير مغان منت پذيرم  
  

  بگيرممن اين گنج تو در آتش     تو حافظ گنج شعرت از چرند است
                                                           

  در برخي از نسخه هاي ديوان حافظ بيت آخر اينگونه آمده است: -1
  من آندم بر گرفتم دل ز حافظ                كه ساقي گشت يار ناگزيرم



    

  485  حافظ شكن
  

    
  كه گنج عشق پير و گنج عرفان

  
  بيك غازي من از صوفي نگيرم  

  
  بود ديوان او تصنيف صوفي

  
  بگو اي برقعي كردي خبيرم  

  
  حافظ -292

  جوزا سحر نهاد حمايل برابرم
  

  1خورم يعني غالم شاهم و سوگند مي  
  

  ساقي بيا كه از مدد بخت كار ساز
  

  كامي كه خواستم ز خدا شد ميسرم  
  

  امي بده كه باز به شادي روي شاهج
  

  پيرانه سر هواي جوانيست در برم  
  

  راهم مزن بوصف زالل خضر كه من
  

  از جام شاه جرعه كش حوض كوثرم  
  

  شاها من ار بعرش رسانم سرير فضل
  

  مملوك اين جنابم و مسكين اين درم  
  

  من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال
  

  كي ترك آبخور كند طبع خو گرم  
  

  گر بر كنم دل از تو و بر دارم از تو مهر
  

  آن مهر بر كه افكنم آن دل كجا برم  
  

                                                           

در نسخة ديوان حافظ با تصحيح و مقدمة محمد بهشتي اين شعر را در بخش قصايد حافظ تحت عنوان  -1
رود كه ايشان  ) آورده است؛ يعني در بخش غزليات نياورده است. البته گمان مي21وله في المدح (ص: 

در دست داشته از نسخة محمود وصال پيروي كرده باشند كه قطعا با نسخة كه عالمه برقعي رحمه اهللا 
 اختالف دارد.
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  عهد الست من همه با عشق شاه بود
  

  وز شاهراه عمر بدين عهد بگذرم  
  

  منصور بن مظفر غازي است حرز من
  

  از اين خجسته نام بر اعدا مظفرم  
  

  شعرم بيمن مدح تو صد ملك دلگشاد
  

  ت زبان سخن ورمگوئي كه تيغ تُس  
  

  شكر خدا كه باز در اين اوج بارگاه
  

  شهپرم 1شنود صيت طاووس عرش مي  
  

  نامم ز كارخانة عشاق محو باد
  

  گر جز محبت تو بود شغل دگرم  
  

  حافظ شكن -292

  باور نبودم آنكه تو اينقدر ماهري
  

  حقاكه بهرة تو بود فن شاعري  
  

  شاعر اگر كه شاعريش فن خويش كرد
  

  ا ازو توقع صدق و برادريمنم  
  

  ني دين در او بود نه طريق و نه مذهبي
  

  بيگانه از خدا است چه جا تا بديگري  
  

  بهيچ دان 2طعن و ثنا و مدح و هجايش
  

  حرفي كه از عقيده نباشد چه مثمري  
  

  مدحش چو باد پشه شمر ذم او چو نيش
  

  از باد و نيش پشه چه خيريست يا شري  
  

                                                           

 صيت = آوازه، صدا. -1

اي را با القاب زشت و سخن ناشايست مورد خطاب  هجا = هجو كردن؛ اينكه شاعري شخصي و يا قبيله -2
 قرار دهد و به اصطالح به آنها فحش بگويد.
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  ود ذمش از غرضمدحش بجز طمع نب
  

  مدح از براي زر بد و ذم منع از زري  
  

  الف و گزاف مدح بقدر عطا بود
  

  هر قدر بهتر است عطا مدح بهتري  
  

  مدحش نگر براي شهان حد الف بين
  

  بر خوان ازين قصيده همه فن شاعري  
  

  حافظ زالل خضر بجويد ز دست شاه
  

  وز جام شاه جرعه كشد حوض كوثري  
  

  ست كه گر پا نهد بعرشقدرش نموده پ
  

  مملوك شاه باشد و مسكين آن دري  
  

  كي جرعه نوش شاه بدي تو هزار سال
  

  زين الف پر تملق خود شرم ناوري  
  

  در حيرتي كه مهرش اگر بر كني ز دل
  

  آن مهر بر كه افكني آن دل كجا بري  
  

  الف دگر ز عهد الستش خبر دهد
  

  دانستي از كجا ز چه سوره بدو بري  
  

  هاي خود انسته باش از اين الفد
  

  وا سوئتا براي تو از روز داوري  
  

  منصور بن مظفر غازيست حرز تو
  

  پس با خدا چه كار كه بابن مظفري  
  

  صد ملك دل كشاد تو را مدح او بشعر
  

  حقا كه خوش بالف و تملق سخنوري  
  

  نامت ز كارخانة حق محو شد از آن كه
  

  گريجز عشق شه تو را نبود شغل دي  
  



    

  حافظ شكن      488 
    

  داده جواب ميم بيا شيخنا الجواد
  

  اي برقعي سزا است باو فن رهبري  
  

   حرف ن

  حافظ -293

  با دل شدگان جور و جفا تا بكي آخر
  

  آهنگ وفا ترك جفا بهر خدا كن  
  

  مشنو سخن دشمن بد گوي خدا را
  

  با حافظ مسكين خود اي دوست وفا كن  
  

  حافظ شكن -293

  ما كناي خالق با قدرت ما ياري 
  

  چاره بفساد و ضرر اين شعرا كن  
  

  از بس كه از آن عشوه و آن ناز بگفتند
  

  شد ملت ما اهل هوا دفع هوا كن  
  

  همواره ز عشق و مرض عشق ببافند
  

  اي صاحب انديشه تو با عقل دوا كن  
  

  ترويج همه از ني و از نغمه و چنگ است
  

  دفعش بيكي نعرة حق يا بندا كن  
  

  نيف بود سد ره حقشعر و دف و تص
  

  بر گو بخردمند رهي باز بما كن  
  

  با ملت اسالم جفا تا بكي آخر
  

  اي اهل خرد دفع جفاي سفها كن  
  

  حجم تن ما جمله نمايان بر كوعي
  

  شد از كُت و شلوار خدايا تو قبا كن  
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  با برقعي خون جگر از لطف نظر كن
  

  از شر اجانب تو رها ملت ما كن  
  
  حافظ -294

  م كه شهرة شهرم بعشق ورزيدنمن
  

  ام ببد ديدن منم كه ديده نيالوده  
  

  بمي پرستي ازان نقش خود بر آب زدم
  

  كه تا خراب كنم نقش خود پرستيدن  
  

  عنان بميكده خواهيم تافت زين مجلس
  

  كه وعظ بي عمالن واجبست نشنيدن  
  

  وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم
  

  رنجيدن كه در طريقت ما كافريست  
  

  مبوس جز لب ساقي و جام مي حافظ
  

  كه دست زهد فروشان خطا است بوسيدن  
  

  حافظ شكن -294

  مباش شهرة شهري بالف ورزيدن
  

  هماره چشم تو آلوده شد ببد ديدن  
  

  بدست آنچه در آن هست شر و مفسدة
  

  مصالحي است بهر خوب و حق پسنديدن  
  

  بديدة تو بود بد هميشه زهد و صالح
  

  ه خوب نزد تو مستي و عشق و رقصيدنك  
  

  باكي نشان مستي و رندي بود به بي
  

  ز حق رميدن و در هر قبيح خوش ديدن  
  

ز مي پرست بجز نقش خود پرستي 
  نيست

  چسان خراب كند نقش خود پرستيدن  
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  تر شد ببول هر چه بشوئي نجس نجس

  
  كه پاك مي نكند باده خود پرستيدن  

  
  اي بد بين و گشتهچرا بوعظ و بواعظ ت

  
  اي ببد ديدن تو اي كه ديده نيالوده  

  
  از اين گذشته تو قولش بين مبين قائل

  
  اگر مطابق دين بر تو باد بشنيدن  

  
  وفا كني و مالمت كشيدنت الف است

  
  چرا هر غزلي دم زني ز الفيدن  

  
  طريقت تو بود باطل و گزاف و دروغ

  
  ز الف و كذب و ز باطل سزاست رنجيدن  

  
مخفي  چو پيرميكده هر عيب و بدعتش 

  است
  

  بگفت راه نجات من است پوشيدن  
  

سزا است آنكه كني عيب و بدعتش 
  ظاهر

  

  كه تا بدام نيندازد او ببافيدن  
  

تو گرد عارض خوبان مگرد و عشق 
  مورز

  

  هوا پرستيت اين بس ز عشق ورزيدن  
  

  نه دست زهد فروشان ببوس و ني ساقي
  

  دو خطا گشته است و بوئيدنكه بوس هر   
  
  حافظ -295

  در كوي او گدائي بر خسروي گزيدن    داني كه چيست دولت ديدار يار ديدن
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  از جان طمع بريدن آسان بود وليكن

  
  از دوستان جاني مشكل بود بريدن  

  
  گوئي برفت حافظ از ياد شاه يحيي

  
  يا رب بيادش آور درويش پروريدن  

  
  حافظ شكن -295

  ه چيست عزت، از غير حق بريدنداني ك
  

  دل بر خدا نهادن از شرك پا كشيدن  
  

  در جنب شاهي حق كفر است شاه يحيي
  

  ديگر مزن ازو دم ديدار او چه ديدن  
  

  بنگر بحد پستي كاندرش بود به
  

  در كوي او گدائي بر خسروي گزيدن  
  

او خود گداست حافظ تو از گدا چه 
  جوئي

  

  يگر كشيدنيا للعجب كه كوري كور د  
  

  الف و تملقش بين كز جان بريدن آسان
  

  وز جاني ستمگر مشكل طمع بريدن  
  

  شاه باشد 1مقصود ازين همه الف تذكار
  

  يعني بيادش آور درويش پروريدن  
  

درويش چيست جانا جز گمرهي و 
  تشويش

  

  صوفي گري چه باشد جز خوردن و چريدن  
  

  وان گمرهان را بايد خطي كشيدندي    اين شعرهاي ديوان كرده ذليل ايران
                                                           

 تذكار = تذكر دادن، ياد آوري نمودن. -1
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  تصنيف و شعر و آواز گشته نصيب ايران

  
  ني كاري و نه صنعت ني دانش و چغيدن  

  
  داني كه چيست غيرت يك انتقام خونين

  
  از اهل رقص و شعر و آواز سر بريدن  

  
كه كيست   كه چيست حمق داني داني

  احمق
  

  شارب دراز كردن با صوفيان خزيدن  
  

و شعر  عرفان تصنيف   ستكه چي داني
  خواندن

  

  ها خريدن الفي ز خود سرودن يا الف  
  

داني كه چيست همت ترويج دين و 
  دانش

  

  عرفان و وهم و اسرار با اهل قرآن دريدن  
  

  داني كه چيست دولت رفع يد اجانب
  

  وز زير بار كفار خود را برون كشيدن  
  

ديگر مخوان اباطيل زشتش مكن تو 
  تأويل

  

  شمار حق را از برقعي شنيدنفرصت   
  

  
  حافظ -296

اي نور چشم من سخني هست گوش 
  كن

  

  چون ساغرت پر است بنوشان و نوش كن  
  



    

  493  حافظ شكن
  

  در راه عشق وسوسة اهرمن بسي است
  

  پيش آي و دل بپيام سروش كن  
  

  تسبيح و خرقه لذت مستي نبخشدت
  

  همت در اين عمل طلب از مي فروش كن  
  

  ست عشقبر هوشمند سلسله ننهاد د
  

  خواهي كه زلف يار كشي ترك هوش كن  
  

  سرمست در قباي زر افشان چو بگذري
  

  يك بوسه نذر حافظ پشمينه پوش كن  
  

  حافظ شكن -296

  اي نور چشم من سخني در گوش كن
  

در كسب علم و فضل برو سعي و هوش   
  كن

  
  تشويق اهرمن بره عاشقي بسي است

  
  كنني گوش خود بديوانه نه بر مي فروش   

  
  تسبيح و زهد لذت هستي ببخشدت

  
  گوشي مده بشاعر و ترك سروش كن  

  
  آري سروش اهرمن و پير اين بود

  
 مستي طلب بلذت مي ترك هوش كن  

 
  تسبيح حق كه لذت روحي دهد تو را

  
  بگذار و رو بعشق و دگر باده نوش كن  

  
  خواهي اگر كه لذت عشقي سفيه شو

  
  نبار گناه مرشد خود را بدوش ك  

  
  جادوي پير و اهرمن از عقل زائل است

  
  زينرو بجد شوند كه رو ترك هوش كن  
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  بر هوشمند سلسله ننهاده دست عشق
  

  بر دفع عشق برقعيا رو خروش كن  
  
  حافظ -297

  ز در در آ و شبستان ما منور كن
  

  هواي مجلس روحانيان معطر كن  
  

  حجاب ديدة ادراك شد شعاع جمال
  

  د را منور كنبيا و خرگة خورشي  
  

  اگر فقيه نصيحت كند كه عشق مباز
  

  پيالة بدهش گو دماغ را تر كن  
  

  بگو بخازن جنت كه خاك اين مجلس
  

  1بتحفه بر سوي فردوس عود مجمر كن  
  

  پس از مالزمت عيش و عشق مهرويان
  

  ز كارها كه كني شعر حافظ از بر كن  
  

  
  حافظ شكن -297

  بيا و ترك خرافات بهر داور كن
  

  ز علم و دين دل ايرانيان منور كن  
  

  مزخرفات چه گوئي براي يك پيري
  

  بيا و خركة تزوير را در آذر كن  
  

  اگر كه حق بتو امري كند خالف مكن
  

  اوامرش بپذير و دلت معطر كن  
  

  رو دماغرا تر كن تو از تعفّن مي     تر از لطائف دانش بود دماغ فهيم
                                                           

  يت اينگونه آمده است:در برخي از نسخه هاي ديوان حافظ اين ب -1
 ز خاك مجلس ما اي نسيم باغ بهشت              ببر شمامه بفردوس و عود مجمر كن
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  س ميبگفت خازن جنت كه خاك مجل

  
  ببر بدوزخ و در چشم شاعر خر كن  

  
  بهشت پاك سزاوار همچو خاك نبود

  
  بفرق مجلسيان پاش و گو كه بر سر كن  

  
  بگو بحافظ عياش مست پر تدليس

  
  كه جاهالن بتعيش حريص كمتر كن  

  
  بجاي حفظ آيات و سورة قرآن

  
  مگو بخلق كه رو حفظ شعر ابتر كن  

  
  شعاريو گر كه شعر بخواهي برو ز ا

  
  كه گفت برقعيت از خرد تو از بر كن  

  
  ايضًا حافظ شكن -297

  برخيز و دفع عشق ستمگر كن
  

  اش ز كشور پيكر كن آواره  
  

  عشق تو از هوي و هوس خيزد
  

  با عقل اين هوي بدر از سر كن  
  

  عشق است خصم هوش و خردمندي
  

  با عقل دفع خصم بد اختر كن  
  

  ديوانگي است واله و شيدائي
  

  ايست عشق تو باور كن بد فتنه  
  

  گر عاقلي بتاز بر اين دشمن
  

  خود را درين ميانه مظفر كن  
  

  اي بگويمت از قرآن يك نكته
  

  دل را بنور عقل منور كن  
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  دنيا و دين به پيروي عقل است
  

  نفرين بعشق قافيه پرور كن  
  

  اين شعر و شاعري و هوس بازي
  

  با عزم و حزم از سر خود در كن  
  

  بيگانگان جنون تو را خواهند
  

  خود را بعقل و هوش معطر كن  
  

  دشمن فسون گر است و حيل انگيز
  

  با هوش باش و دفع فسون گر كن  
  

  اي جان من نجات اگر خواهي
  

  بر خيز خويشتن تو هنرور كن  
  

  اي برقعي بهوش وخرد پيوند
  

  گفتار عقل و هوش مكرر كن  
  
  حافظ -298

  1ري بهتر ازينبفكن بر صف رندان نظ
  

  بردر ميكده ميكن گذري بهتر ازين  
  

ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد 
  عشق

  گفتم اي خواجة عاقل هنري بهتر ازين  
  

                                                           

  در نسخة دستنويس عالمه برقعي اين بيت چنين آمده است: -1
  ميفكن بر صف رندان نظري بهتر از اين.

بيت چنين آمده است: بفكن  ها (از جمله در ديوان حافظ با تصحيح محمد بهشتي) اين اما در برخي از نسخه
  بر صف رندان نظري بهتر از اين.

كه بخاطر مطابقت با سياق و سباق ما آنرا تصحيح نموديم؛ اما عالمه برقعي در حافظ شكن نيز بر اساس 
  نسخة دست داشتة خويش رديه نوشته است.
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  دل بدان رود گرامي چكنم گر ندهم

  
  مادر دهر ندارد پسري بهتر ازين  

  
  كلك حافظ شكرين ميوه نباتيست بچين

  
  كه در اين باغ نبيني ثمري بهتر ازين  

  
  حافظ شكن -298

  ميفكن بر روش خود نظري بهتر ازين
  

  خبري گير از عقل و ثمري بهتر ازين  
  

  تو همه فكر بدن روح ندارد قوتي
  

  خبري گير ز جانت خبري بهتر ازين  
  

  هنري و مستي عشق فتنه بود و بي
  

  شاعرا نيست هنر تا هنري بهتر ازين  
  

  هنر بهتر ازين خر كني و الف بود
  

  ر بهتر ازين و چه خري بهتر ازينچه هن  
  

  هنر با ثمري صنعت و حفظ قرآن
  

  كه بدارين تو سودي نبري بهتر ازين  
  

  ليك در باغ سخن ياوه چو شعر حافظ
  

  نيست الحق كه نشد پرده دري بهتر ازين  
  

  اين شعرا 1هست مقصود و حق از والشعرا
  

  برقعي نزد خرد ني نظري بهتر ازين  
  
  حافظ -299

  درمان نكردند مسكين غريبان    نكه گفتم غم با طبيبانچندا
                                                           

�â!#t ﴿ اشاره به آية كريمه: - 1 yè ’±9$#uρ ãΝ ßγ ãè Î7®K tƒ tβ…ãρ$tó ø9$# ﴾ مي باشد.124لشعراء: (ا (     
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  آن گل كه هر دم در دست خاريست

  
  گو شرم بادت از عندليبان  

  
  اي منعم آخر بر خوان جودت

  
  تا چند باشيم از بي نصيبان  

  
  ما درد پنهان با يار گفتيم

  
  نتوان نهفتن درد از طبيبان  

  
  حافظ نگشتي رسواي گيتي

  
  پند اديبانگر مي شنيدي   

  
  
  

  حافظ شكن-299

  درد و غم خود گو با لبيبان
  

  يعني رسوالن از حق طبيبان  
  

  درمان نمايند به از طبيبان
  

  تا باز بيني روي حبيبان  
  

  نبود رسولي گر حاضر اي جان
  

  يك فهيمي بين اديبان 1جو  
  

  اما تو گفتي درد و غم خويش
  

  با اهل تزوير آن ناطبيبان  
  

  ان با پير گفتيتو درد پنه
  

  نصيبان خواستي سعادت از بي  
  

  تا چند باشي از نانجيبان    خواستي تو نعمت از فاقد آن
                                                           

 جو = بجوي، جستجو كن. - 1
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  حافظ نگشتي رسواي گيتي

  
  گر مي شنيدي پند لبيبان  

  
  يارب امان تا روشن نمايد

  
  اين برقعي ره بر ما غريبان  

  
  حافظ -300

  صبح است ساقيا قدحي پر شراب كن
  

  ندارد شتاب كن دور فلك درنگ  
  

  زان پيشتر كه عالم فاني شود خراب
  

  ما را ز جام بادة گلگون خراب كن  
  

  ما مرد زهد و توبه و طامات نيستم
  

  با ما بجام بادة صافي خطاب كن  
  

  ها كند ه روزي كه چرخ از گل ما كوز
  

  زنهار كاسة سر ما پر شراب كن  
  

  كار صواب باده پرستي است حافظا
  

  عزم و جزم بكار صواب كنبر خيز و   
  

  حافظ شكن -300

صبح است عاقال قدري ترك خواب 
  كن

  

  دور فلك درنگ ندارد شتاب كن  
  

  زان پيشتر كه عمر بپايان رسد بيا
  

  و ترك شراب كن كن ميتوبه ز جام   
  

  گر مرد زهد و توبه و طاعت تو نيستي
  

  طعنه مزن بدين و تو خوف از عذاب كن  
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  اي ه و كفر و ياوهشاعر تو اهل زندق
  

  كمتر بفسق مردم ما را خراب كن  
  

  ها كنند روزي كه چرخ از گل ما كوزه
  

  حساب كن فكري ز مشت و هم لگد بي  
  

  شاعر نه كار باده پرستي صواب هست
  

  خيز و جز اين تو عزم بكار صواب كن  
  

  كار صواب امر كتابست و شرع ما
  

  با عقل و دين بساز و عمل بر كتاب كن  
  

  اي برقعي بسيرة ديرين صالحين
  

  صبح و سحر مخواب و خدا را خطاب كن  
  
  حافظ -301

  سوزم از فراقت روي از جفا بگردان مي
  

  هجران بالي من شد يا رب بال بگردان  
  

  مرغول را بگردان يعني بر غم سنبل
  

  گرد چمن بخوري همچون صبا بگردان  
  

حافظ ز خوبرويان قسمت جز اين قدر 
  نيست

  

  گر نيستت رضائي حكم قضا بگردان  
  

  حافظ شكن -301

  شاعر بالي ما شد يارب بال بگردان
  

  تاثير شعر تصنيف از فكر ما بگردان  
  

  مرغول يار برده دين و خرد ز دستش
  

  عقل و خرد ز دام اين دين ربا بگردان  
  

  نني فكر كار و صنعت دامش خدا بگردا    دائم برقص و تصنيف افكنده دام خود را
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  گر عفتي نداري نسبت مده قضا را

  
  حافظ ز خوبرويان چشم خطا بگردان  

  
  اين شاعران جبري زشتي ز حق بدانند

  
  اي برقعي تو از حق اين افترا بگردان  

  
  حافظ -302

  افسر سلطان گل پيدا شد از طرف چمن
  

  مقدمش يا رب مبارك باد بر سرو و سمن  
  

  خاتم جم را بشارت ده بحسن عاقبت
  

  كاسم اعظم كرد ازو كوتاه دست اهرمن  
  

  تا ابد معمور باد اين خانه كز خاك درش
  

  وزد باد يمن هر نفس با بوي رحمن مي  
  

  شوكت پور پشنگ و تيغ عالم گير او
  

  ها شد داستان انجمن در همه شهنامه  
  

  كشند گيران انتظار جلوة خوش مي گوشه
  

  بر شكن طرف كاله و برقع از رخ بر فكن  
  

  دار ي صبا بر ساقي بزم اتابك عرضها
  

  تا از آن جام زرافشان جرعة بخشد بمن  
  

كردم گفت حافظ  مشورت باعقل
  بنوش مي
  

  ساقيا مي ده بقول مستشار مؤتمن  
  

  حافظ شكن -302

  شاعرا گر عقل باشد مستشار مؤتمن
  

  پس بدفع او چرا گوئي بده جامي بمن  
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  وتا بكي گوئي تو از پور پشنگ و تيغ ا
  

  كن تملق را رها شه را مكن سرو چمن  
  

  مير تيموري كه قتل عام بودي عادتش
  

  اسم اعظم نيست با او هست با او اهرمن   
  

  كشند گيران انتظار ظالمان كي مي گوشه
  

و از  1كي وزد اين بوي شيطان از اويس  
  يمن

  
  اي بر ساقي بزم اتابك عرضه دار گفته

  
  خشد بمنتا از آن جام زرافشان جرعة ب  

  
كي گفتي  اين مي ار ز رشد ز ظالم عقل 

  بنوش
  

  چون زني تهمت بعقل مستشار مؤتمن  
  

اي  گرديده   حق عشق قصدت  ور كه 
  خام  عقل بي 

  

از اتابك كي بدست آري تو اين مشك   
  ختن

  
  ور مي پير خراباتست رو از وي بگير

  
  شرط آن عشق و خلوصي شد بپير و اهرمن  

  
  شت شاعران درهم شكنبرقعي افكار ز

  
  تا كه بنشاني مريدانش بجاي خويشتن  

  

                                                           

زيسته است اما بخاطر سرپرستي و  مي �اويس = اويس بن عامر بن جزء قرني يمني، او در زمان پيامبر اسالم  - 1
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  حافظ -303

خوشتر از فكر مي و جام چه خواهد 
  بودن

  

  تا ببينيم سر انجام چه خواهد بودن  
  

  باده خور غم مخور و پند مقلد منيوش
  

  اعتبار سخن عام چه خواهد بودن  
  

  دسترنج تو همان به كه شود صرف بكام
  

  اكام چه خواهد بودنداني آخر كه بن  
  

  پير ميخانه همي خواند معمائي دوش
  

  از خط جام كه فرجام چه خواهد بودن  
  

برده از ره دل حافظ بدف و چنگ و 
  غزل

  

  تا جزاي منِ بد نام چه خواهد بودن  
  

  حافظ شكن -303

  بدتر از فكر مي و جام چه خواهد بودن
  

  اثر مستي و اوهام چه خواهد بودن  
  

  خواري ز هوي و هوس و مي اين همه دم
  

  آخر كار و سرانجام چه خواهد بودن  
  

  گهي اسرار بگوئي گهي از دف و چنگ
  

  حافظا عاقبت دام چه خواهد بودن  
  

  تا بكي طعنه و تحقير و تمسخر بر دين
  

  تا ببينيم كه فرجام چه خواهد بودن  
  

  نهي از مي تو ز قرآن بشنو باز مگو
  

  بودن اعتبار سخن عام چه خواهد  
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  دسترنج عمل خود منما صرف بكام
  

  نكبت پيروي كام چه خواهد بودن  
  

  پير ميخانه گر از غيب دهد او خبري
  

  همه از ديو و دگر جام چه خواهد بودن  
  

  برقعي اين دف و چنگ و غزل از دام بود
  

  جز عذاب از پي و بدنام چه خواهد بودن  
  
  حافظ -304

  كن ما سر خوشيم بادة ما در پياله
  

  بدمست را بغمزة ساقي حواله كن  
  

  در جام ماه بادة چون آفتاب ريز
  

  بر روي روز سنبل شب را كالله كن  
  

  اي پير خانقه بخرابات شو دمي
  

  غسلي بر آر و توبة هفتاد ساله كن  
  

  صوفي بگريه چهرة مجلس بشو چه شمع
  

  و آهنگ رقص ما همه از آه و ناله كن  
  

  د بعقد توگر نو عروس عشق در آي
  

  مهر دو كون حافظش اندر قباله كن  
  

  حافظ شكن -304

  اي و مست بيا آه و ناله كن بيچاره
  

  ترك هوي و هم هوس و هم پياله كن  
  

  تا كي ز جام و باده بگوئي تو شاعرا
  

  ما را بپند و موعظه يك دم حواله كن  
  

  اي پير خانقه ز خرافات دم مزن
  

  كن توبه دمي ز خدعة هفتاد ساله  
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  صوفي بيا خراب كن اين دير و خانقه
  

  و آهنگ مسجدان بنما ترك چاله كن  
  

  عشق ببيني تو برقعي 1گر پيره زال
  

  اندر طالق كوش و خرد را كالله كن  
  

   حرف واو

  حافظ -305

  مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
  

  يادم از كشتة خويش آمد و هنگام درو  
  

د گفتم اي بخت بخسبيدي و خورشي
  دميد

  

  گفت با اين همه از سابقه نوميد مشو  
  

آسمان گو مفروش اين عظمت كاندر 
  عشق

  

  خرمن مه بجوي خوشة پروين بد و جو  
  

  گر روي پاك و مجرد چو مسيحا بفلك
  

  از فروغ تو بخورشيد رسد صد پرتو  
  

چشم بد دور ز خال تو كه در عرصة 
  حسن

  

  بيدقي راند كه برد از مه و خورشيد گرو  
  

آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد 
  سوخت

  

  حافظ اين خرقة پشمينه بينداز و برو  
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  حافظ شكن -305

  شاعرا فكر تو دامست چه داس و چه درو
  

  تا بكي الف تو اين الف بينداز و برو  
  

  تو كجا عقل كجا و تو كجا پند و خرد
  

  تو چنان مست غرور كه نبيني مه نو  
  

  ت بد خودتو كه هرگز نكني ياد ز كش
  

  عقل و دين گر بود از سابقه جبري تو مشو  
  

  علت خاتمه آن سابقه نبود هشدار
  

  همت و سعي دخيل است بهنگام درو  
  

  آسمان كي بفروشد بتو مستي عظمت
  

  برو اي خرمگس معركه كم جو تو بجو  
  

  تو كه هستي كه نظر بر تو سماوات كند
  

  را بين كه بيفتاده بدو 1پشة مزبله  
  

  و عشق تو و پير تو و بد مستي توتو 
  

  برفلك مثل هراشست و سگ زوزه و عو  
  

  جز مسيحا كه رود پاك و مجرد بفلك
  

هرزه كم گو كه نه هر كس بودش اين   
  پرتو

  
  كس مسيحا نشود غير رسوالن هدي

  
  طمع خام ميفكن بسر ساده بلو  

  
  چه اميدي بتو كز ديدة پست تو ز عشق

  
  و خورشيد گرو خال يار تو برد از مه  

  
  برقعي راهنمائي كن و در يأس مرو    طعنه بر زهد مزن عشق ريائي تو ميار
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  حافظ -306

  گفتا برون شدي بتماشاي ماه نو
  

  از ماه ابروان منت شرم باد رو  
  

  مفروش عطر عقل بهندوي زلف يار
  

  كانجا هزار نافة مشكين بنيم جو  
  

  حافظ جناب پير مغان مأمن وفا است
  

  رس و حديث مهر برو خوان ازو شنود  
  

  حافظ شكن -306

  شاعر ز ماه نو تو مكن ملتي غشو
  

  از خالق جهان بنما شرمي و برو  
  

  ها عمريست تا ز خدعه و تزوير و الف
  

  اي تو حامل وزري دگر مشو غافل نموده  
  

  تخم خطا و فسق كه افشاندة ز شعر
  

  آنگه عيان شود كه شود موسم درو  
  

  ر عقل بوهمي ز زلف پيرمفروش عط
  

  ديگر مخور تو باده و رمزي ز من شنو  
  

  شرمي نما ز سطوت خالق نظر نما
  

  بر سير اين كواكب و هم سير ماه نو  
  

  شاعر مالف پير مغان مجمع خطا است
  

  اي برقعي حديث پير نيرزد بنيم جو  
  
  حافظ -307

  اي آفتاب آينه دار جمال تو
  

  تو مشك سياه مجمره گردان خال  
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  در اوج ناز و نعمتي اي آفتاب حسن
  

  يارب مباد تا بقيامت زوال تو  
  

  عرض كدامين جفا كنم 1در پيش شاه
  

  شرح نيازمندي خود يا مالل تو  
  

حافظ درين كمند سرسر كشان بسي 
  است

  

  سوداي كج مپز كه نباشد مجال تو  
  

  حافظ شكن -307

  اي شاعري كه گشته گدائي بفال تو
  

  نموده بهر شه وصال توسوداي كج   
  

  تا كي بري بنزد شهان مدح خويش را
  

  گوئي مباد تا بقيامت زوال تو  
  

  راضي شدي كه جور بماند إلي األبد
  

  پس جور جائران همه وزر و وبال تو  
  

  در پيشگاه حق بكدامين جفا روي
  

  از خوردن حرام نباشد مالل تو  
  

حيف از بشر كه علم و هنر را دهد ز 
  دست

  

  مرش هدر شود بهمين شعر و قال توع  
  

  اي برقعي هدايت مردم نما بشعر
  

  بگذار اين كمند و رها كن خيال تو  
  
  حافظ -308

  كه نيست در سر من جز هواي خدمت او    بجان پير خرابات و حق صحبت او
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  بهشت اگر چه نه جاي گناهكاران است

  
  بيار باده كه مستظهرم بهمت او  

  
  سروش عالم غيب بيا كه دوش بمستي

  
  نويد داد كه عامست فيض رحمت او  

  
  بر آستانة ميخانه گر سري بيني

  
  مزن بپاي كه معلوم نيست نيت او  

  
  مكن بچشم حقارت نگاه در من مست

  
  مشيت او كه نيست معصيت و زهد بي  

  
  چراغ صاعقة آن سحاب روشن باد

  
  كه زد بخرمن ما آتش محبت او  

  
  د و توبه وليكند دل من ميل زه نمي

  
  بنام خواجه بكوشيم و فرّ دولت او  

  
  مدام خرقة حافظ بباده در گرو است

  
  مگر ز خاك خرابات بود فطرت او  

  
  حافظ شكن -308

  بجان پير خرافات و هم سفاهت او
  

  كشيده او بضاللت تو را خرافت او  
  

  بهشت جاي گنه كار نيست توبه نما
  

  گر آگهي ز مزاياي خلد و نعمت او  
  

  خواند فريب و وسوسة شاعر سروش مي
  

  بيا مهارت شيطان ببين و خدعت او  
  

  بر آستانة ميخانه گر سري بيني
  

  بپاي كوب كه اصالً بد است شركت او  
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  چرا كه اهل ديانت نرفت ميخانه
  

  ز باده و مي و ميخانه هست نفرت او  
  

  كدام صاعقه زد از سحاب خود برقي
  

  حرارت اوبسوخت خرمن دين تو را   
  

  تأسف و عجبم شد ز مستي حافظ
  

  كه كرده معصيت خويش از مشيت او  
  

  شد از مشيت حق اختيار اي بنده
  

  گنه ز اختيار تو باشد نه از مشيت او  
  

  همين عقيدة شاعر بضد اسالم است
  

  چرا كه مسلك جبر است اين صراحت او  
  

  كند دل وي ميل زهد و توبه چرا نمي
  

خواجه حرص و غفلت  كه كور كرده دل  
  او
  

  اي كه بميخانه در گرو باشد ز خرقه
  

  عجب ز صاحب آن خرقه و حماقت او  
  

  زهي مهارت حافظ بمهمل و اوهام
  

  عجب نموده همي برقعي ز كژت او  
  
  حافظ -309

  دمد ساقي گلعذار كو گلبن عيش مي
  

  وزد بادة خوشگوار كو باد بهار مي  
  

  نيستمجلس بزم عيش را غالية مراد 
  

  اي دم صبح خوش نفس نافة زلف يار كو  
  

گنج   خازن در سخن  اگرچه  حافظ 
  حكمتست

  از غم روزگار دون طبع سخن گزار كو  
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  حافظ شكن -309

گلبن عيش شد خزان طاعت كردگار 
  كو
  

  بادابان و دي وزان ديدة اشكبار كو  
  

  خزد باد خزان بما وزد بلبل باغ مي
  

  ة هوشيار كوسزد بند خواب دگر نمي  
  

مجلس عيش شاعرا صنعت و هم خرد 
  برد
  

  ز عشق و مستي و هوا قدرت و اختيار كو  
  

  ياد مكن ز گلرخان بخط و خال دل مران
  

  ز زلف يار شاعرا صاحب اقتدار كو  
  

او صنعت و حكمت  زينت مرد و حسن 
  و ادب 

  

  اند هر سه را يك دل غمگسار كو گرفته  
  

  ف شاعراز شمع عارض شهان دگر مال
  

الف و گزاف كن رها بگو كه كسب و   
  كار كو

  
  بوسه ز لعل اين بتان كار تو و زنان بود

  
مردي از اين هوس بگو صنعت و كار بار   

  كو
  

و نكبت   حافظ اگر بالفظي خازن الف
  است

  

  آنكه دهد بالف او وقري و اعتبار كو  
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شاعر و عارف و حكيم چون همه بندة 
  هوا
  

  كو بندة حق گذار كوبرقعيا شكور   
  

  حافظ -310

  خط عذار يار كه بگرفت ماه ازو
  

  ايست ليك بدر نيست راه ازو خوش حلقه  
  

ابروي دوست گوشة محراب دولت 
  است

  

  آنجا بمال چهره و حاجت بخواه ازو  
  

  ساقي چراغ مي بره آفتاب دار
  

  گو بر فروز مشعلة صبحگاه ازو  
  

  رآخر در اين خيال كه دارد گداي شه
  

  روزي شود كه ياد كند بادشاه ازو  
  

  حافظ شكن -310

  اين روزگار كه داري تو آه ازو
  

  خوش ساعتي است رو هوس خود بكاه ازو   
  

  در خانة خداي سعادت طلب نما
  

  آنجا بمال چشمي و حاجت بخواه ازو  
  

  اي طالب كمال برو جستجو نما
  

  اندر سه چيز هست بيابي تو راه ازو  
  

  در دين تو هوشدار 1قّهاول بود تَف
  

  روشن نما تو ظلمت قلب سياه ازو  
  

  1تباه ازو خرجي مكن زياده كه يابي     دوم بزندگي خويش تو اندازه را بگير
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  سوم تو در حوادث دنيا صبور باش

  
  خود را مباز گر چه شود قتلگاه ازو  

  
  ندهد نور آفتاب شاعر مالف مي

  
  كي خور گرفت مشعلة صبحگاه ازو  

  
  اين الف و اين تملق حافظ بود كه تا

  
  روزي شود كه ياد كند پادشاه ازو  

  
  هاي الف گو اي برقعي جواب سخن

  
  مگذار ملتي بشود قعر چاه ازو  

  
  حافظ -311

  اي قباي پادشاهي راست بر باالي تو
  

  زينت تاج و نگين از گوهر واالي تو  
  

و چراغ عالم  خورشيد فلك چشم  گرچه 
  است 

  

  ائي بخش چشم اوست خاك پاي توروشن  
  

آنچه اسكندر طلب كرد و ندادش 
  روزگار

  

  جرعة بود از زالل جام جان افزاي تو  
  

  راز كس مخفي نماند با فروغ راي تو    محتاج حرمتت   در حريم  حاجت  عرض
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  نيست
  

  

  كند خسروا پيرانه سر حافظ جواني مي
  

  بر اميد عفو جان بخش گنه فرساي تو  
  

  افظ شكنح -311

اي كه ز مدح و ثنا بگذشت اين دنياي 
  تو
  

  نكردي يادي از آن خالق يكتاي تو مي  
  

  بهر عرض حاجتت شاعر بدربار شهان
  

  اين همه الف و تملق واي بر عقباي تو  
  

چشم خور روشن كجا از خاك پاي شه 
  بود
  

اف بر اين فهم و كمال و اف بر اين دعواي   
  تو
  

جا در جام آنچه اسكندر طلب كردي ك
  شاه

  

است در  و چه خوشباشي  چه مستي   اين  
  تو كاالي 

  
شه چه داند حاجت كسرا مگر او خالق 

  است
  

  تا بر او مخفي نماند سر ناپيداي تو  
  

  آري آري حاجت شاعر بود بر شه عيان
  

  الف تو شاهد بود بر حاجت بيجاي تو  
  

  باشد اين جواب Y!p ��+��برقعي از 
  

  فرين بر كلك پر معناي توگو باو صد آ  
  

   حرف هاء
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  حافظ -312

  

دامن كشان همي شد در شراب زر 
  كشيده

  صد ماهرو ز رشكش جيب قصب دريده  
  

  از تاب آتش مي بر گرد عارضش خوي
  

  چون قطره هاي شبنم بر برگ گل چكيده  
  

  زنهار تا تواني اهل نظر ميازار
  

  دنيا وفا ندارد اي يار برگزيده  
  

  گويم در بندگي خواجه بس شكر باز
  

  گر اوفتد بدستم آن ميوة رسيده  

  باز آ كه توبه كرديم از گفته و شنيده    گر خاطر شريفت رنجيده شد ز حافظ
  

  

  حافظ شكن -312

عمري ز ما چنان رفت چون آهوي 
  رسيده

  

  دنيا بقا ندارد اي نور هر دو ديده  
  

  دور جوانيم رفت اشك بعارض آمد
  

  م بر برگ گل چكيدههاي شبن چون قطره  
  

لفظ فصيح و شيرين شد كند و تلخ و 
  الكن

  

  روي لطيف و زيبا جلدش بهم كشيده  
  

  ياقوت لعل ياران از آب و رنگ افتاد
  

  شمشاد خوش خرامان خم گشته و خميده  
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  آن خندة تبسم تبديل شد بافسوس
  

  آن قلب شاد و خرم در غصه آرميده  
  

  تيره هاي پرنور تاريك گشت و آن ديده
  

  يا رب نه يار مانده بهر دل غميده  
  

  زنهار اي پسر جان دل را مبند بر آن
  

كاين مار خوش خط و خال صدها چوما   
  گزيده

  
  از بندگي خواجه شاعر دگر چه خواهي

  
  اي برقعي ز حق خواه مرگت بسر رسيده  

  
  اي خالق توانا رحمي باين ضعيفان

  
  لطفي كه توبه كرديم از گفته و شنيده  

  
  حافظ -313

  چراغ روي تو را شمع گشت پروانه
  

  مرا ز خال تو با حال خويش پروا، نه  
  

  فرمود خرد كه قيد مجانين عشق مي
  

  ببوي سنبل زلف تو گشت ديوانه  
  

  ها كه بر انگيختم و سود نداشت چه نقشه
  

  فسون ما بر او گشته است افسانه  
  

  حديث مدرسه و خانقه مگوي كه باز
  

  سر حافظ هواي ميخانه فتاده در  
  

  حافظ شكن -313

  دال تو چون بشري نيستي چو پروانه
  

  تو عاقلي مگر از عقل خويش پروا نه  
  

  رود عمرت چو عمر پروانه بباد مي    مزن بĤتش و اندر هواي نفس مرو
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  خرد كه حجت حق است ره بجوي از او

  
  شوي چو ديوانه ز عشق و مستي آن مي  

  
  ز عقائد اسالماي ا بگيرند تذكره

  
  كه وقت مرگ بود آن تو را چو پروانه  

  
  تو را بخالق خود و عهديست و پيماني

  
  خالف حق مكني مشكني بيك دانه  

  
  دلم رميده و افسرده گشت و ديوانه

  
  چو ديد مملكت خويش دست بيگانه  

  
  چه شعرها كه بگفتم بدفع استعمار

  
  برفت ملت ماو بگشت افسانه  

  
  يل فكر و استقاللبرو بمدرس تحص

  
  مگو ز مكتب عشق و مگو ز ميخانه  

  
  چو برقعي ز اسيري بنال تا شايد

  
  كسي شود بتو هم فكر و يار جانانه  

  
  

  حافظ -314

  از خون دل نوشتم نزديك يار نامه
  

  1اني رأيت دهرًا من هجرك القيامه  
  

  گفتم مالمت آيد گر گرد دوست گردم
  

  2مالمهواهللا ما رأينا حبا بال   
  

  1من جرّب المجرَّب حلّت بِه الندامه    هر چند آزمودم از وي نبود سودم
                                                           

 من زمانه را از فراق تو همچون قيامت ديده ام. - 1

 قسم بخدا كه ما عشق و محبت بدون از سرزنش نديده ايم. - 2
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  حافظ شكن -314

  حافظ سوي نگارش گويد نوشته نامه
  

  2واهللا كان ذكرُه وِزراً مع المالمه  
  

  غافل از آنكه آرند آن نامه را بگردن
  

  3عند المعاد سكراً مسلوب اإلستقامه  
  

  هائي ازي دارد نشانگويا ز عشق ب
  

  4كانت دموع عينيه من ذنبه العالمه  
  

  گويد كه آزمودم سودي ولي نديدم
  

  5من جرّب المجرب حلّت به الندامه  
  

  پرسيدم از فهيمي شاعر كجا است گفتا
  

  6في قُربه عذاب في بعده السالمه  
  

  گفتم مالمتي كن بر عاشقان گمراه
  

  لَعناً في ح 7قّهم كرامهگفتا وجدت  
  

  داني چو كرده حافظ عادت بياوه گوئي
  

  اصل آن نادرست نامه اي كاش بود بي  
  

                                                                                                                                                      

 

گويند آزموده را  همانطور كه مي كسي كه مجرَّب (آزموده شده) را بيازمايد برايش پشيماني ببار خواهد آمد. - 1
 آزمودن خطاست.

 سوگند بخدا اين همه ياد آوري حافظ از يار و نگار گناه و مالمتي است. - 2

 در هنگام معاد (حشر جسماني) در حالي كه مست است و بر قول ثابت پايدار نيست. - 3

 اشكهاي چشمان او نشانة گناهكاري او مي باشد. - 4

 صفحة گذشته آمده است. 3حاشية شماره:  ترجمة اين مصرع در - 5

 باشد. عذاب (هالكت) در نزديكي او است و سالمتي از او دور مي -6

 گفت: ديدم كه لعنت (دوري از رحمت الهي) در حق ايشان كرامت است (يعني از سر آنها هم زياد تر است). - 7
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  حافظ -315

  عيشم مدام است از لعل دلخواه
  

  كارم بكام است الحمدهللا  
  

  اي بخت سركش تنگش ببركش
  

  گه جام زركش گه لعل دلخواه  
  

  ما را بمستي افسانه كردند
  

  پيران جاهل شيخان گمراه  
  

  ز قول زاهد كرديم توبها
  

  وز فعل عابد استغفر اهللا  
  

  جانا چگويم شرح فراقت
  

  چشمي و صد نَم جاني و صد آه  
  

  كافر مبيناد اين غم كه ديده است
  

  از قامتت سرو از عارضت ماه  
  

  در پيش سلطان گر نيست بارم
  

  1باري بميرم بر خاك درگاه  
  

  دلق ملمع زنّار راه است
  

  ن رسم و اين راهصوفي نداند اي  
  

  ديشب برويش خوش بود وقتم
  

  از وصل جانان صد لوحش اهللا  
  

  شوق رخت برد از ياد حافظ
  

  ورد شبانه درس سحرگاه  
  

  حافظ شكن -315

  1شغلت حرام است خُزيت من اهللا    فكرت بدام است از نفس بد خواه
                                                           

 هاي ديوان حافظ وجود ندارد. اين بيت در اكثر نسخه - 1
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  اي شاعر لش گشتي تو سركش

  
  خود را بدر كش از كام و دلخواه  

  
  افسار مستي بر تو نهادند

  
  پيران جاهل رندان گمراه  

  
  رندي سراسر افسانه باشد

  
  مستي تو از زر همچون خر از كاه  

  
  از دست زاهد وز فعل عابد

  
  گر توبه كردي ديوت بهمراه  

  
  از دست پيران بنماي توبه

  
  گر مرد حقي در طالب راه  

  
  شرح فراق شاه از جنون است

  
  كشي آه ميديوانه هستي گر   

  
  صد آه جان و چشمي و صد نم

  
  گر الف نبود هستي زيان خواه  

  
  ني ماه را غم از عارض او

  
  ني سرو را غم از قامت شاه  

  
  اين الفرا جز كاذب نگويد

  
  وانهم تو هستي از الف آگاه  

  
  در پيش سلطان دادند بارت

  
  ورنه نبودت شيطان هوا خواه  

  

                                                                                                                                                      

 

 ن اهللا = از جانب اهللا رسوا شده اي.خزيت م - 1
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  بخاكش 1كردي تمنا ميري
  

  كاش مرگت بودي بدستگاهاي   
  

  ها يارب چه مي شد پيش از غزل
  

  مرد حافظ بر خاك درگاه مي  
  

  از وزر عاشق بدتر نباشد
  

  وزر و عذابش باشد نه كوتاه  
  

  آخر كه بفروخت بهر زر و سيم
  

  درس شبانه ورد سحرگاه  
  

  خواند اين درس تزوير كاشكي نمي
  

  كاشش نبودي دهرش قدمگاه  
  

  ز سحر حافظالغوث الغوث ا
  

  و از جادوي او اهللا اهللا  
  

  اي برقعي بين تصنيف و عشقش
  

  بين رقص او را در مجلس شاه  
  
  حافظ -316

  گر تيغ بارد از كوي آن ماه
  

  گردن نهاديم الحكم هللا  
  

  من رند و عاشق آن گاه توبه
  

  استغفر اهللا استغفر اهللا  
  

  آئين تقوي ما نيز دانيم
  

  گمراهليكن چه چاره با بخت   
  

  ما شيخ و زاهد كمتر شناسيم
  

  يا جام باده يا قصه كوتاه  
  

                                                           

 ميري = بميري. -1



    

  حافظ شكن      522 
    

  مهر تو عكس بر ما بيفكند
  

  آئينه رويا آه از دلت آه  
  

  الصبر مرٌّ والعمر فان
  

  1يا ليت شعري حتّا م القاه  
  

  2حافظ چه نالي گر وصل خواهي
  

  خون بايدت خورد در گاه و بيگاه  
  

  حافظ شكن -316

  ر دفع گمراهترسي نباشد د
  

  گردن نهاديم حب من اهللا  
  

  شناسم ما رند و عاشق نَي مي
  

  از ذكر باده استغفر اهللا  
  

  آئين تقوي شاعر چه داند
  

  عارف نباشد جز مرد گمراه  
  

  بيرون نجستي از عشق و مستي
  

  دين و دلت برد صد آه صد آه  
  

رٌّ والشعر حلوالحق م  
  

  3يا ليت شعري الرب يرضاه  
  

  عشق و رندي سودي نگيريزين 
  

  جز خزي دائم حكم من اهللا  
  

  كن توبه توبه عقل و خرد خواه    رندان چه دانند مستان چه فهمند

                                                           

 صبر تلخ و عمر فنا شدني است كاش مي دانستم تا چه وقت او را مالقات مي كنم؟ - 1

در تعدادي از نسخه ها عاشق چه نالي... آمده است، و بعد از آن يك بيت ديگر وجود دارد كه بيت آخر بوده و  - 2
 اسم حافظ در آن آمده است.

 حق تلخ و شعر شيرين است، اي كاش پروردگار من از شعر من خوشنود باشد. - 3
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  اين بخت گمراه از ترك تقواست

  
  تو اين راه تقوي طلب كن يابي   

  
  عكسي ز مهرش در دل نبيني

  
  آن عكس ديو است ديدي بهمراه  

  
  چون شد تو عكسش در جام ديدي

  
  اكنون نبيني در دل در اين گاه  

  
  هرگز نبيني خيري تو از حق

  
  زيرا كه خواهي آن عكس بد خواه  

  
  از هجر آن ديو هرگز مخور غم

  
  چون او تو صدها دارد بخرگاه  

  
  محزون مشو من گر ديو خواندم

  
  غير از خدا را ور باشدي ماه  

  
  معشوق هر عشق در حكم ديو است

  
  حبي نباشد جز حب اهللا  

  
  مقصود شاعر هجر از زر استي

  
  1األجر فاطلب و الهجر تنساه  

  
  حافظ چه نالي خونخوردنت چيست

  
  چون زر تو خواهي رو نزد آن شاه  

  
  اي برقعي شد حقت مددگار

  
  كردي تو ما را بيدار و آگاه  

  
  حافظ -317

  نشسته پير و صالئي بشيخ و شاب زده    در سراي مغان رفته بود و آب زده
                                                           

 طالب پاداش باش و (اصطالحاتي چون) هجر و فراق را رها كن. - 1
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  شعاع جام و قدح نور ما پوشيده

  
  گان راه آفتاب زده عذار مغبچه  

  
  گرفته ساغر عشرت فرشتة رحمت

  
  ز جرعه بر رخ حور و پري گالب زده  

  
  وصال دولت بيدار ترسمت ندهند

  
  كه خفتة تو در آغوش بخت خواب زده  

  
  فلك جنيبه كش شاه نصرت الدين است

  
  بيا ببين ملكش دست در ركاب زده  

  
رد كه ملهم غيب است بهر كسب خ

  شرف
  

  ز روي صدق و صفا بوسه بر جناب زده  
  

  بيا بميكده حافظ كه بر تو عرضه كنم
  

  هزار صف ز دعاهاي مستجاب زده  
  

  حافظ شكن -317

  بيا تو شاعر ما بين كه خود بĤب زده
  

  هواي نفس بدين و دلش حجاب زده  
  

  براي آمدن شاه خود بميخانه
  

  پا و ز مي گالب زدهچه شور كرده ب  
  

  دلش ربوده عذار بتان و خود گريد
  

  گان راه آفتاب زده عذار مغبچه  
  

  بĤرزوي وصال شهان نخوابيده
  

  مبادانكه شود خفته بخت خواب زده  
  

  مگو اگر ملكش دست در ركاب زده    ركاب گير شهان نوكران بيدينند
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  فلك جنيبه كش هر خري نشد حافظ

  
  ق شراب زدهاش بسر عاش جنيبه  

  
  فلك بدست نگيرد ركاب اهرمنان

  
  ز ديو چون تو يكي دست در ركاب زده  

  
  خرد كه نزد تو از سر غيب آگه نيست

  
  چسان بملهم غيبش كنون خطاب زده  

  
  خرد نه بوسه بظالم زند كه بيزار است

  
  لبان عشق تو اش بوسه بر جناب زده  

  
  ميان ميكده گر صد هزار صف بدعا

  
  زده 1چو نباحي بر كالببپا شود   

  
  وكفر وحدت وجود حافظ -318

  سحر گاهان كه مخمور شبانه
  

    با چنگ و چغانه گرفتم باده   
  

  نهادم عقل را زادره از مي
  

  ز شهر هستيش كردم روانه  
  

  نگار مي فروشم عشوة داد
  

  كه ايمن گشتم از مكر زمانه  
  

  ز ساقي كمان ابرو شنيدم
  

  نشانهكه اي تير مالمت را   
  

  نبندي زان ميان طرفي كمر وار
  

  اگر خود را ببيني در ميانه  
  

  كه عنقا را بلند است آشيانه    برو اين دام بر مرغي دگر نه
                                                           

 نباح كالب = آواز سگان.  - 1
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  نديم و مطرب و ساقي همه اوست

  
  خيال آب و گل در ره بهانه  

  
  كه بندد طرف وصل از حسن شاهي

  
  كه با خود عشق ورزد جاودانه  

  
  وش برانيمبده كشتي مي تا خ

  
  ازين درياي ناپيدا كرانه  

  
  سرا خالي است از بيگانه مينوش

  
  كه نبود جز تو اي مرد يگانه  

  
  وجود ما معمائي است حافظ

  
  كه تحقيقش فسونست و فسانه  

  
  حافظ شكن -318

  چو شاعر گشت مخمور شبانه
  

  بگويد كفر با چنگ و چغانه  
  

  چو خود را مست بنمود و خرد را
  

  ستيش كردي روانهز شهر ه  
  

  هاي هر سگ و خوك خورد از فضله
  

  زيان وارد كند چون موريانه  
  

  اگر اينجا سخن با پير باشد
  

  هاي صوفيانه بود از ياوه  
  

  و گر مقصود ذات كردگار است
  

  بود اين از مقال مشركانه  
  

  ولي خودش دل از آنم كاين خرافات
  

  ورا آمد ز مستي شبانه  
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  عت دور باشدهر آن كس از شري
  

  شود رام شياطين زمانه  
  

  بنزدش مطرب و ساقي همه اوست
  

  همه عالم خيال خود سرانه  
  

  چو تنها اوست پس يكسر همه اوست
  

  يهود و مسلم و ترسا بهانه  
  

  وجود ما سوي اهللا عين او شد
  

  سوائي وهم شد از شاعرانه  
  

  چو نبود غير او شاعر تو مي نوش
  

  ي را نشانهخور و م كه نبود مي  
  

  غرض از وحي دين فهم همين است
  

  كه باشد كفر و شرك عارفانه  
  

  چو وصل آمد دگر فصلي نباشد
  

  بهر جا هست او را هست خانه  
  

  ولي وصلش چرا از راه پير است
  

  كه غير او ندارد اين ترانه  
  

  برو حافظ مكن سحرم بپندار
  

  كه باشد اين معما احمقانه  
  

  خود خري نهبرو افسار بر چون 
  

  كه مؤمن را اصول مسلمانه  
  

  منم آن طائر دين و شريعت
  

  نه آن زاغم بدام افتم ز دانه  
  

  گر اين وحدت كه گوئي راست باشد
  

  بزن بر وحي و دين طبل فسانه  
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  از اين وحدت همه عالم خدا شد
  

  بود اين بدترين شرك زنانه  
  

  شد اين اي برقعي توحيد عرفان
  

  مو شبانهو يا توحيد مخ  
  
  حافظ -319

  اي يعني چه ناگهان پرده بر انداخته
  

  مست از خانه برون تاختة يعني چه  
  

  شاه خوباني و منظور گدايان شدة
  

  قدر اين مرتبه نشناختة يعني چه  
  

  هر كس از مهرة مهر تو بنقشي مشغول
  

  عاقبت با همه كج باختة يعني چه  
  

  حافظ شكن -319

  يعني چهشاعرا پرده برانداختة 
  

  اين همه شعر بهم بافتة يعني چه  
  

  بندة خالق خود باش نه در بند شهان
  

  خالق خويش تو نشناختة يعني چه  
  

  از معما و فسون و كلك و هم تزوير
  

  اين همه شعر و غزل ساختة يعني چه  
  

  گاه عاشق بشه و گه بوزيري عاشق
  

  عاقبت با همه كج باختة يعني چه  
  

  گهي از فسق و فجور گاه از كفر بگوئي
  

  گهي از عشق بما تاختة يعني چه  
  

  برقعي گر تو مسلماني و غيرت داري
  

  گو باسالم نپرداختة يعني چه  
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  حافظ -320

  نصيب من چو خرابات كرده است اله
  

  در اين ميانه بگو زاهدا مرا چه گناه  
  

  كسي كه در ازلش جام مي نصيب افتاد
  

  او وا خواهچرا بحشر كنند اين گناه از   
  

  بگو بزاهد سالوس خرقه پوش دوروي
  

  كه دست زرق دراز است و آستين كوتاه  
  

  تو خرقه را ز براي ريا همي پوشي
  

  كه تا بزرق بري بندگان حق از راه  
  

  غالم همت رندان بي سر و پايم
  

  كه هر دو كون نيرزد به پيششان يك كاه  
  

  مراد من ز خرابات چون كه حاصل شد
  

  مدرسه و خانقاه گشته سياه دلم ز  
  

  برو گداي در هر گداي شو حافظ
  

  تو اين مرا دنيا بي مگر بشئي اهللا  
  

  حافظ شكن -320

  اي بخرابات شاعر از دل خواه برفته
  

  مگو نصيب نموده خدا مرا اين راه  
  

  هر آن كسي كه گزيند ز فسق راهي را
  

  كشد بدوش خود از خود تمام وزر و گناه  
  

  بد عملي جام مي بگيرد دستچو او ز 
  

  بروز حشر كنند اين گناه ازو در خواه  
  

  هر آن كه بد عملي را بداندي ز ازل
  

  بود ز جبري و بيرون رود ز دين اله  
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  بگو بشاعر بيدين رها كند كينه
  

  بزهد كينه نورزدكند سخن كوتاه  
  

  غالم همت آن هوشيار دينداري
  

  هخرد يك كا كه صد هزار ز شعرت نمي  
  

  اي حاصل تو كفر خود ز خرابات كرده
  

  بيا بمدرسه نوري فكن بقلب سياه  
  

  بود گدائي هر در دليل بر پستي
  

  مگر گدائي دين برقعي خدا است گواه  
  

  
  حافظ -321

  وصال او ز عمر جاودان به
  

  خداوندا مرا آن ده كه آن به  
  

  دال دائم گداي كوي او باش
  

  بحكم آنكه دولت جاودان به  
  

  بخلدم زاهدا دعوت مفرما
  

  كه اين سيب زنخ زان بوستان به  
  

  بداغ بندگي مردن در اين راه
  

  بجان او كه از ملك جهان به  
  

  خدا را از طبيب من بپرسيد
  

  كه آخر كي شود اين ناتوان به  
  

  جوانا سر متاب از پند پيران
  

  كه رأي پير از بخت جوان به  
  

  اگر چه زنده رود آب حياتست
  

  ولي شيراز ما از اصفهان به  
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  سخن اندر دهان دوست گوهر
  

  وليكن نكتة حافظ از آن به  
  

  حافظ شكن -321

  نگردد روز اين ايرانيان به
  

  مگر روزي كه گردد اهل آن به  
  

  دال دائم نما دفع اباطيل
  

  شود ايمان ز دفع شاعران به  
  

  بجنت شاعري دعوت مفرما
  

  ن بهكه گويد اين زنخ زان بوستا  
  

  زني طعن و كني انكار جنت
  

  نباشد كفر تو از كافران به  
  

  عجب دارم ز حمق احمقاني
  

  گويند شعر عارفان به كه مي  
  

  خدا تمجيدها بنموده از زهد
  

  ولي او گفته كفر كافران به  
  

  بگويد زاهدان اهل ريايند
  

  وليكن اين ريا در شاعران به  
  

  وصال پير عمر جاودانست
  

  هر پيران از جنان بهگدائي ب  
  

  خداوندا امان از شعر ياوه
  

  شود گر خون ز چشمانم روان به  
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  اگر با آب دنيا زنده اجسام
  

  روان به 1وليكن دانش از بحر  
  

  ندارد شعر حافظ نكته جز كفر
  

  بياور برقعي شعري از آن به  
  
  حافظ -322

  اي كه با سلسله زلف دراز آمدة
  

  از آمدةفرصتت باد كه ديوانه نو  
  

  آب و آتش بهم آميختة از لب لعل
  

  چشم بد دور كه بس شعبده باز آمدة  
  

گفت حافظ دگرت خرقه شراب آلوده 
  است

  

  مگر از مذهب اين طائفه باز آمدة  
  

  حافظ شكن -322

  اي كه با حرص و بĤمال دراز آمدة
  

  از هوا و هوست شعبده باز آمدة  
  

  2زعمر برفت و بر او تافته خورشيد تمو
  

  تا بكي دور تو از بنده نواز آمدة  
  

  اي وقت و نه تحصيل كمال نه بدانش زده
  

  مگر از بهر ني و رقصي و ساز آمدة  
  

غفلت از گوش بگردان و برون شو 
  زهوي

  خلق از بهر سعادت شدي و بهر نماز آمدة  
  

                                                           

بحر  در نسخة دستنويس عالمه برقعي بهر آمده است؛ اما چون واژة بحر با سياق و سباق مطابقت دارد لهذا ما آنرا به - 1
 تغيير داديم.

 تموز = تموس، تابستان. - 2
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  چون خدا كار خدائي بنموده است تمام

  
  بندگي كن كه تو از بهر نياز آمدة  

  
  برقعي مختصرش ميكن و تطويل ميار

  
  تو مگر باز بخلوتگة راز آمدة  

  
  حافظ -323

  از من جدا مشو كه تو ام نور ديدة
  

  آرام جان و مونس قلب رميدة  
  

  منعم كني ز عشق وي اي مفتي زمان
  

  معذور دارمت كه تو او را نديدة  
  

  زان سرزنش كه كرد تو را دوست حافظ
  

  پا كشيدةبيش از گليم خويش مگر   
  

  حافظ شكن -323

  غفلت مكن ز حق كه گر او را نديدة
  

  از خوان جود او تو بِهستي رسيدة  
  

  شكر خداي كن كه ز هر نعمتي بداد
  

  شمارة جودش چشيدة از فضل بي  
  

  عاشق شوي بهر بت و پيري دگر مگو
  

  معذور دارمت كه تو او را نديدة  
  

  خود ديدة بس است و پسنديدة ولي
  

  ما نشد كه بدينت خريدة معذور  
  

  ديدن نه شرط منع بود سيره بس بود
  

  1ور نه تو كافران سبق را نديدة  
  

                                                           

 نسخة دستنويس مراجعه شود. 303به صفحة:  - 1
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  آن سيرة كزو بتو باشد مرا بس است
  

  دانم كه پست خوي چو خود بر گزيدة  
  

  آري بچشم عاشق مجنون بود نگار
  

  ماهست و سرو گرچه سياه و خميدة  
  

  حرف ياء

  حافظ -324

  بادة كهن دو مني دو يار نازك و از
  

  فراغتي و كبابي و گوشة چمني  
  

  من اين مقام بدنيا و آخرت ندهم
  

  اگر چه در بيم افتد هر دم انجمني  
  

  بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود
  

  ز زهد همچو توئي و ز فسق همچو مني  
  

  مزاج دهر تبه شد درين بال حافظ
  

  كجا است فكر حكيمي و رأي اهرمني  
  

  ظ شكنحاف -324

  چه شعر شاعر عارف چه هرزه دهني
  

  كه شعر باطل او شد ز ديو و اهرمني  
  

  چگونه ملت اسالم تودة ايران
  

  اند تني بدين خرافة ديوان بداده  
  

  بگفت شاعر كافر كه بادة كهني
  

  فراغتي و كبابي و گوشة چمني  
  

  من اين مقام بدنيا و آخرت ندهم
  

  فروخت مذهب خود را بكمترين ثمني  
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  مگو كه رونق اين كارخانه كم نشود
  

  بزهد همچو توئي و بفسق همچو مني  
  

  اگر بفسق نباشد اثر و يا ضرري
  

  چه ديني و چه شريعت چه نهي ذو المنني  
  

  تمام همت شاعر بود بنشر گناه
  

  شعار او شده با دين عناد و طعنه زني  
  

  عجب عجب ز مريد سفيه اين شاعر
  

  بياوه از سخنيفروخت دين و خرد را   
  

  مزاج دهر تبه شد ز شعر كفر و گزاف
  

  گرفته باغ و چمن را چه زاغي و زغني  
  

  نه همدمي و نه ياري نه عقلي و ديني
  

  خوش است برقعيا مرگ گر بود كفني  
  
  حافظ -325

  با مدعي مگوئيد اسرار عشق و مستي
  

  تا بيخبر بميرد در درد خود پرستي  
  

  جهان سرايد عاشق شو ار نه روزي كار
  

  نا خوانده نقش مقصود از كارگاه هستي  
  

در   گفت خوش  چه  صنم آن  دوش 
  مغانم مجلس 

  

  پرستي با كافران چه كارت گر بت نمي  
  

  عشقت بدست طوفان خواهد سپرد حافظ
  

چون برق ازين كشاكش پنداشتي كه   
  جستي

  
  حافظ شكن -325
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  پرستي با جاهالن بگوئيد آئين حق
  

  تا بميرد با عشق و جهل و مستيمگذار   
  

  شاعر كجا شناسد آئين مذهب و دين
  

  از عارفان مجوئيد آئين حق پرستي  
  

گولش مخور كه گويد عاشق شو و بزن 
  جام

  

  مقصود او بوده صيد چون عاشق خرستي  
  

  كند ذم در عين كبر و مستي از كبر مي
  

  گويد فقيه و زاهد مصداق كبر هستي  
  

  ر در عجب و كبر نبودبا آنكه فرد اظه
  

  جز عارفان خود بين خواهان راه پستي  
  

  در عين خود پرستي از خود خبر ندارد
  

  گويد بشعر ديوان خود را مبين كه رستي  
  

پرست و گويد با كافران چه  خود بت
  كارت

  

  پرستي پرستي بر گو چه مي گر بت نمي  
  

  اي برقعي خدا را بيدار كن تو ما را
  

  فان چندين درازدستيتا كي بنام عر  
  
  حافظ -326

اي دل مباش خالي يك دم ز عشق و 
  مستي

  

  وانگه برو كه رستي از نيستي و هستي  
  

  در مذهب طريقت خامي نشان كفر است
  

  آري طريق دولت چاالكيست و چستي  
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  معرفت نشيني تا فضل و علم بيني بي
  

  يكنكته ات بگويم خود را مبين كه رستي  
  

  يني مشغول كار او شوگر جان بتن بب
  

  هر قبلة كه بيني بهتر ز خود پرستي  
  

خار ار چه جان بكاهد گل عذر آن 
  بخواهد

  

  سهل است تلخي مي در جنب ذوق و مستي  
  

  صوفي پياله پيما حافظ قرابه پرهيز
  

  1اي كوته آستينان تا كي دراز دستي  
  

  حافظ شكن -326

  اي دل منه تو گامي در راه عشق و مستي
  

  ين ره نه دين گذارد بهرت نه حق پرستيكا  
  

  رستن ز هستي اي دل نبود بالف و مستي
  

رستن بزهد و تقوي است اين ره برو كه   
  رستي

  
  در مذهب طريقت خامي نشان كفر است

  
  در شرع همچو خامي نبود بجز درستي  

  
خامي بجوي خامي بگذر ز عشق و 

  مستي
  

  كاين الف عشق نبود غير از هوا و مستي  
  

  نبود بغير وهمي كان را بخود ببستي  و فضل   كان با عقل  عشق و معرفت  آن

                                                           

هاي ديوان حافظ ابيات اين غزل با تقديم و  اين غزل را گر چه عالمه برقعي مستقال آورده است اما در ديگر نسخه - 1
  باشد: ة اين غزل ميتأخير (نسبت به آنچه در نسخة دستنويس عالمه برقعي موجود است) در ادام

 با مدعي مگوئيد اسرار عشق و مستي.
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  ضد است 
  

  

قصدت گر از نديدن آن كت بخود 
  نيازي

  

  پس من نديدم از تو جز فضل و عقل دستي  
  

  جز فضل خويش بيني در دفترت نديدم
  

  ات عيان شد كز مستيت نرستي زين گفته  
  

  هر قبلة كه بيني جز قبلة خدائي
  

  او همچو كار پيران باشد ز جهل و پستي  
  

  اي برقعي پرهيز زين شاعران صوفي
  

  بر نام عشق و مستي تا كي دراز دستي  
  
  حافظ -327

  كه برد بنزد شاهان ز من گدا پيامي
  

  كه بكوي ميفروشان دو هزار جم بجامي  
  

  ام خراب و بد نام و هنوز اميدوارم شده
  

  يكناميكه به همت عزيزان برسم به ن  
  

  تو كه كيميا فروشي نظري بقلب ما كن
  

  ايم دامي كه بضاعتي نداريم و فكنده  
  

  اگر اين شراب خام و اگر آن فقيه پخته
  

  بهزار بار بهتر ز هزار پخته خامي  
  

  هاي تسبيح زر هم مي فكن اي شيخ بدانه
  

  كه چو مرغ زيرك افتد نفتد بهيچ دامي  
  

سر خدمت تو دارم بخرم بلطف و 
  مفروش

  كه چو بنده كمتر افتد بمباركي غالمي  
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  حافظ شكن -327

  كه برد ز ما فقيهان بر شاعران پيامي
  

  دو هزار ياوه گو را شرفي جم است و جامي  
  

  شدة خراب و بد نام و هنوز اميدواري
  

  كه بهمت گدايان برسي بنيك نامي  
  

بضاعتي خود چه عجب كه  تو كه بي
  كيميا را

  

  روشي كه فكنده است داميطلبي ز مي ف  
  

توكه خوش نمودة دل بدو لفظ خام و 
  پخته

  

  چه توقع از تو باشد كه هنوز از عوامي  
  

  سگ درگه فقيهان بهزار هزار رتبه
  

  به ازان شراب پير است چه پخته و چه خامي  
  

  تو چه مرغ زيركي پا زدة بسبحة شيخ
  

  كه بساختي ز تسبيح هزار دانه دامي  
  

  ه و پيري و غالم بهر شيطانتو گداي شا
  

  نبود براي شيطان ز تو خوبتر غالمي  
  
  حافظ -328

  وقت را غنيمت دان آنقدر كه بتواني
  

حاصل از حيات اي جان اين دم است تا   
  داني

  
  كام بخشي دوران عمر در عوض خواهد

  
  جهد كن كه از عشرت كام خويش بستاني  
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  زاهد پشيمان را ذوق باده خواهد كشت
  

  اقال مكن كاري كاورد پشيمانيع  
  

  داند اينقدر كه صوفي را محتسب نمي
  

  جنس خانگي باشد همچو لعل رماني  
  

  پند عاشقان بشنو وز در طرب باز آ
  

  ارزد شغل عالم فاني كاين همه نمي  
  

پيش زاهد از رندي دم مزن كه نتوان 
  گفت

  

  با طبيب نامحرم حال درد پنهاني  
  

  پريشان راجمع كن باحساني حافظ 
  

  اي شكنج گيسويت مجمع پريشاني  
  

  حافظ شكن -328

  وقت را تلف كردن بيخودي و مجاني
  

  به ز آنكه چون شاعر طي كني نجـراني  
  

گرچه گويد اين شاعر وقت را غنيمت 
  دان

  

  فرصت است قصد او بهر عيش نفساني  
  

  حافظا تو خود گوئي وقت را غنيمت دان
  

  ميل جوانيپس چرا تو خود كردي صرف   
  

  كام بخشي دوران عمر در عوض گيرد
  

  داني پس مرو بخود كامي آنقدر كه مي  
  

گه مي و مطرب جوئي گه ز عشق 
  گوئي مي
  

  هاي شيطاني تا بماندي از تو نغمه  
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  زاهد پشيمان را خوف حق بود در سر
  

  شاعرا مزن طعني كاورد پريشاني  
  

آنكه شد پشيمان از ترك باده زاهد 
  نيست

  

  زاهد حقيقي را كي بود پشيماني  
  

  نيست بادة صوفي غير رندي و مستي
  

  جنس خانگي يا نه نيست غير دكاني  
  

  پند عاشقان گند است مشنوي چرندش را
  

  عاقال مده از دست عقل و هوش انساني  
  

پيش زاهد از باطل دم مزن كه محرم 
  نيست

  

  رو بنزد رندان گو فسق و كفر پنهاني  
  

  نهان ورد فسق بايد كرداز طبيب حق پ
  

  با طبيب صوفي گو ورد لوطي و زاني  
  

برقعي ز قرآن نيست عشق و رندي و 
  مستي

  

  از هواي نفس است و وز نواي ناداني  
  

  حافظ -329

  حاصلي و بوالهوسي عمر بگذشت به بي
  

  اي پسر جام ميم ده كه به پيري برسي  
  

چه شكرها است درين شهر كه قانع 
  اند شده

  

  هبازان طريقت بمقام مگسيشا  
  

  گفت اي عاشق بيچاره تو يار چه كسي    رفتم دوش در خيل غالمان درش مي
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�� '(�¢��# 0$)�� �·� 'c\�� o¢N  

  
   ·� ·b� �̧ ¿���# ¢S O&=�u�1  

  
  بال بگشا و صفير از شجر طوبي زن

  
  حيف باشد چو تو مرغي كه اسير قفسي  

  
  چند پويد بهواي تو بهر سو حافظ

  
  2يسر اهللاُ طريقًا بِك يا ملتَمسي  

  
  حافظ شكن -329

  حاصلي و بوالهوسي عمر بگذشت به بي
  

  شاعرا دم مزن از مي چه قدر بد نفسي  
  

  نطق گويا دهدت گر مدد حضرت حق
  

  رشتة كفر بزن ليك مزن دم ز خسي  
  

قانع  عشق كه  ها است در اين  هوس  چه
  اند شده 

  

  م مگسيزنهاي طريقت بمقا الف  
  

  هر كه دنبال سر ديو بيفتد آخر
  

  وقت بيچارگيش ديو نپرسد چه كسي  
  

 ¢N�� ¢(���# 0&>�� �·� 'E/��� o  
  

   ·0�j� �E/ ¸� &d�0 ;&? u�S1  
  

                                                           

حافظ شيرازي در اين بيت از آية كريمه اقتباس نموده و در ضمن آنرا تقديم و تأخير نيز كرده است كه  -1
معني بيت چنين مي باشد: از جانب طور درخشش برق آمد و من بدان انس گرفتم كه شايد بتوانم براي 

 تو كمي آتش بياورم.

 اي كسي كه من جويندة او هستم خداوند راه رسيدن من بتو را آسان گرداند. -2
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  همچو جغدان بزن از شجرة زقوم صفير
  

  صوفي افسوس كه دوزخ شده بهرت قفسي  
  

  چند پوئي بهوايش تو بهر سو حافظ
  

  2 فال تلتمسفلقد خَيبك اهللاُ  
  
  حافظ -330

  ساقي بيا كه شد قدح الله پر زمي
  

  طامات تا بچند و خرافات تا بكي  
  

  در ده بياد حاتم طي جام يك مني
  

  تا نامة سياه بخيالن كنيم طي  
  

  فردا شراب كوثر و حور از براي ماست
  

  و امروز نيز دلبر مهروي و جام مي  
  

  حافظ حديث سحر فريب خوشت رسيد
  

  3ا حد مصر و چين و باطراف روم و ريت  
  

  حافظ شكن -330

  شاعر سخن ز جام و مي و باده تا بكي
  

  ني الله چون تو مست بودي در هواي مي  
  

  خوري بياد حاتمي از كافران طي گر مي
  

  1همچون يزيد مي خور و ياد بني اُمي  
  

                                                                                                                                                      

 

آتش در دير (عبادتگاه راهب) شعله ور شد و تو آنرا ديدي و در واقع شرارة آتش بوده كه تو را مي زده  -1
ني است (اشاره به آية كريمه كه شهابهاي آسماني براي زدن شياطين است كه مي خواهند از اسرار آسما

 مطلع شوند).

 اهللا متعال ترا  زيانكار گردانيد و نتواني آنرا جستجو كني و بدست آوري. -2

  در ديوان حافظ با تصحيح محمد بهشتي اين بيت اينگونه آمده است: -3

 تا حد چين و شام و باقصي روم و ري
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  فردا شراب كوثر و حور از براي تست
  

  بخواب ويبر اين هوا بخواب كه بيني   
  

  قرآن نگر كه نفي تمنا نموده است
  

  داري اميد و عمر بباطل كني تو طي  
  

  امروز را بمستي و فردا بهشت و حور
  

  پس دوزخ از براي كه باشد عذاب كي  
  

  آري رسيد سحر مقالت بهر طرف
  

  بيني جزاي آن چه شود اين مجله پي  
  

  شايد مكن كه رفت بروم و بچين و ري
  

  ود برود بر تو وِزر هيتا هر كجا ر  
  

  ايضاً حافظ شكن -330

  حافظ سخن ز جام مي و باده تا بكي
  

  ني الله چون تو مست شود در هواي مي  
  

  رويد از زمين چون الله هر گياه كه مي
  

  2كند بخداوند كُلّ شَيئ تسبيح مي  
  

  تو هر شبت بمستي و هر روز در خمار
  

  يدر فكر جام ساغر و طنبور و تار و َن  
  

                                                                                                                                                      

 

ود در جامعه واژة بني اُمي عالمه برقعي در اينجا بخاطر برابر كردن سجع و قافيه و هم چنين خرافات موج -1
با خدمات شاياني كه به اسالم نموده و عمر بن عبدالعزيز خليفة عادل  �را آورده است؛ و إال امير معاويه 

و وليد بن عبدالملك و هشام بن عبد الملك (خلفاي علم پرور و فاتح) نيز در زمرة خاندان اموي مي 
 باشند. 

óΟ﴿ :اشاره به آية كريمه -2 s9r& t� s? ¨βr& ©! $# ßxÎm7 |¡ç„ … çµs9  tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ç�ö� ©Ü9$#uρ ;M≈ ¤ ‾≈ |¹ ( @≅ ä. ô‰s% zΝ Î= tæ 

… çµs? Ÿξ |¹ …çµys‹ Î6 ó¡n@ uρ 3 ª! $#uρ 7ΛÎ= tæ $yϑÎ/ šχθ è= yè ø tƒ﴾  :مي باشد.41(نور ( 
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  شود مجال پس كَي تو را ستايش حق مي
  

  اي از خدا بريده مكن راه كفر طي  
  

  تو امر بر شراب كني كردگار نهي
  

  افسانه نهي او شمري يا كالم وي  
  

  بيدار باش و خدعة ابليس را مخور
  

  كو قيصر و قباي وي و تخت و تاج كي  
  

  گوئي بچرخ و شيوة آن اعتماد نيست
  

  د ايمن ز مكر ويايواي بر كسي كه ش  
  

  اين گفته را چرا عمل در نياوري
  

  ابليس وار حيله كني تا كجا و كي  
  

  كوثر كجا و زمرة ميخوارگان كجا
  

  زين افك و ياوه دم بزن اي ژاژ خاي حي  
  

  مه رو پرست و ياوه سرا را چه حور عين
  

  1اين كار كبريا است نه بازيچه يا بني  
  

  سيدگفتي حديث سحر فريبنده ات ر
  

  تا حد مصر و چين و باطراف روم و ري  
  

  آري تو رفتي از غزل دين فريب تو
  

  وزري رسد مدام تو را همچنان ز پي  
  

  خوش گفته عاقلي كه گناهي اگر كني
  

  چيزي بكن كه با تو بميرد  ز فسق و غي  
  

  داني بذكر خير ببر نام برقعي
  

  خوش رهنما است بر تو چنين ذات نيكپي  
  

                                                           

)آمده 42نكه در سورة هود آيت: (نيز فرزند خويش را به يا بني خطاب نمود چنا �يا بنَي = اي پسرك من، نوح  - 1
 است.



    

  حافظ شكن      546 
    

  فظحا -331

  زان مي عشق كزو پخته شود هر خامي
  

  گر چه ماه رمضانست بياور جامي  
  

  مرغ زيرك بدر خانقه اكنون نپرد
  

  كه نهاد است بهر مجلسي وعظي دامي  
  

آن حريفي كه شب و روز مي صاف 
  كشد

  

  بود آيا كه كند ياد ز درد آشامي  
  

  حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد
  

  خود كامي كام دشوار بدست آوري از  
  

  حافظ شكن -331

اي كه مست و مي و معشوقي و رند 
  خامي

  

  در مه روزه ز مي خانه بخواهي جامي  
  

  گر چه ماه رمضان فضل و مه مغفرتست
  

  نبرد بهره ز بد فرجامي 1ليك مدمن  
  

  روزه بر مغفرت بندة عاصي سبب است
  

  2ار نداني تو أضَلّ از همة انعامي  
  

  ره بو الهوسيروزها رفت ز دستت ِب
  

  سخني از زلف براندي و ز سيم اندامي  
  

                                                           

 مدمن = دائم الخمر، كسي كه هميشه شراب مي نوشد. - 1

ôöΝ﴿أضل از همه انعام = گمراه تر از همه چارپايان، اشاره به آية كريمه:  - 2 çλm; Ò>θ è= è% āω šχθ ßγ s) ø tƒ $pκ Í5 öΝ çλm;uρ ×ã ôãr& 

āω tβρ ç�ÅÇ ö7 ãƒ $pκ Í5 öΝ çλ m;uρ ×β#sŒ#u āω tβθãè uΚ ó¡o„ !$pκ Í5 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχθ è= Ï≈ tó ø9$#﴾ 

 ) مي باشد.179(أعراف: 
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  مرغ زيرك ز پي وعظ چه مسجد برود
  

  خانقه را بشناسد كه بود چون دامي  
  

  گفتة عابد و زاهد نبود جز اندرز
  

  صبح را شب پره رجحان ندهد بر شامي  
  

  صبح از شام سيه ظلمت تاري ببرد
  

  ليك حافظ نزدايد ز خود اين بد نامي  
  

  شناسي چو خرامد بتماشاي چمن حق
  

  1پي ادراك يقين از طرق ابرامي  
  

  گويد آن حريفي كه شب و روز غزل مي
  

  او برد وزر همه مي خور و مي آشامي  
  

  حافظ ار داد دلت را ندهد آصف عهد
  

  زاد با خود ببري جاي عمل ناكامي  
  

  گرچه وافي زره شعر تكاپو بكند
  

  گاميليك بر ياوه سرائي نبرد يك   
  
  حافظ -332

اين خرقه كه من دارم در رهن شراب 
  اولي

  

  معني غرق مي ناب اولي وين دفتر بي  
  

  چون عمر تبه كردم چندان كه نگه كردم
  

  در كنج خراباتي افتاده خراب اولي  
  

انديشي دور است ز  چون مصلحت
  درويشي

  هم سينه پر آتش به هم ديده پر آب اولي  
  

                                                           

مي خواست يقين و اطمينان قلبي خويش  �سورة مباركة (بقره) كه ابراهيم  260ابرامي = ابراهيمي، اشاره به آية:  - 1
 را افزايش دهد.
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  خلق نخواهم گفتمن حالت زاهد را با 

  
  كاين قصه اگر گويم با چنگ و رباب اولي  

  
  تا بي سر و پا باشد اوضاع فلك زين سان

  
  در سر هوس ساقي در دست شراب اولي  

  
  چون پير شدي حافظ از ميكده برون رو

  
  رندي و هوسناكي در عهد شباب اولي  

  
  حافظ شكن -332

اين خرقه كه تو داري در بول كالب 
  اولي

  

  دفتر بي معني هم شسته بĤب اولياين   
  

چون عمر تبه كردي عمري كه سيه 
  كردي

  

  قطعاً بخراباتي افتاده خراب اولي  
  

گر مصلحت انديشي دور است ز 
  درويشي

  

  پس ترك نهان گفتن اي خانه خراب اولي  
  

تو حالت زاهد را با خلق چه خواهي 
  گفت

  

چون نيست در او عيبي پس ترك عتاب   
  اولي

  
ت و بدي گوئي هر زاهد حق هر زش

  است  1فريه 
  

  هر قصة كذبي را با چنگ و رباب اولي  
  

                                                           

 تهمت. فريه = افترا، -1
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  تا بي سر و پا باشد وضع فلك از چون تو
  

  داري هوس مطرب پس ترك شراب اولي  
  

  چون پير شدي حافظ از ميكده تائب شو
  

  باكي بشباب اولي هر چند كه بي  
  
  حافظ -333

  يسينه ماالمال دردست اي دريغا مرهم
  

  دل ز تنهائي بجان آمد خدا را همدمي  
  

در طريق عشقبازي امن و آسايش خطا 
  است

  

  ريش باد آن دل كه با درد تو جويد مرهمي  
  

اهل كام و ناز را در كوي رندي راه 
  نيست

  

  رهروي بايد جهانسوزي نه خامي بيغمي  
  

  آيد بدست آدمي در عالم خاكي نمي
  

  دميعالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آ  
  

  خيز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهيم
  

  1كز نسيمش بوي جوي موليان آيد همي  
  

                                                           

هـ.  329اشاره به شعر معروف رودكي سمرقندي (ابو عبداهللا جعفر بن محمد بن حكيم بن عبدالرحمن رودكي م  - 1
  ): ق

  بوي جوي موليـان آيد همـي         يـاد يــار مـهربان آيـد همــي
  اي بخارا شاد باش و دير زي         مير سوي تو ميهمان آيد همي

  ـمان        مـاه سـوي آسمـان آيد همــيمير ماه است و بخارا آس
آنگاه كه امير بخارا به هرات آمده بود و اين شهر علم پرور را ترك نمي گفت، رودكي اين اشعار را بطور تحريض 
سروده تا امير دوباره آهنگ بخارا كند؛ كه گفته مي شود از اولين اشعار سروده شده در زبان فارسي/ دري مي 

 باشد.
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گرية حافظ چه سنجد پيش استغناي 
  عشق

  

  كاندرين دريا نمايد هفت دريا شبنمي  
  

  حافظ شكن -333

سينه پر درد است از عرفان و نباشد 
  مرهمي

  

  گويم خدايا همدمي بهر ابطالش مي  
  

دمي از جود و محوالتي گشت مارا هم
  لطف

  

  نام وي از جود مشتق و گذارد مرهمي  
  

عشق است از براي  شاعر چه  اي  گفت 
  ترك  شاه 

  

  اين همه سوز و گدازت بهر يك نيم آدمي  
  

  الف باشد يا حقيقت دعوي عشقي چنين
  

  گر حقيقت هست حقا نيستت از خر كمي  
  

  شاه تركان فارغ از فكر تو تو در چاه صبر
  

  ز عشق او وز حب يزدان بيغميسوختي ا  
  

اين عشق بازي امن و آسايش بال  در ره 
  است

  

ريش باد آن دل كه مانند تو خواهد يك   
  دمي

  
من كه در اين ره نديدم غير اهل كام و 

  ناز
  

  گرچه از آه جهان سوزش بسوزد عالمي  
  

گر تو ناوردي بدست از آنكه خود ني     آدمي در عالم خاكي بدست آيد و بس
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  آدمي  
  

  عالم ديگر نخواهد آدمي از نو بساز
  

  خود مكن آدم مگو ديگر ز جامي و جمي  
  

خود روي خاطر بيك ترك سمرقندي 
  دهي

  

جز تو كس از وي نگويد جز كه خواهد   
  درهمي

  
  عشق الف شاهراهم گرية الفي رواست

  
  هفت دريا الف در اين عشق الفت شبنمي  

  
  حافظ -334

  قامي دارياي كه در كوي خرابات م
  

  جم وقت خودي ار دست بجامي داري  
  

  داري اي كه مهجوري عشاق روا مي
  

  1داري عاشقان را ز بر خويش جدا مي  
  

  نوشند ساغر ما كه حريفان دگر مي
  

  داري ما تحمل نكنيم ار تو روا مي  
  

اي مگس عرصة سيمرغ نه جوالنگه 
  تست

  

  داري بري و زحمت ما مي عرض خود مي  
  

  1طمع شرمي از اين قصه بدار حافظ خام
  

  داري سعي نابرده چه اميد عطا مي  
  

                                                           

هاي ديوان حافظ از جمله ديوان حافظ با تصحيح محمد بهشتي اين بيت در ابتداي غزل  نسخه در اكثر -1
بعدي آمده است، بنظر مي رسد عالمه برقعي ابيات دو غزل را در يكديگر داخل نموده و در يك غزل به 

 آن استشهاد نموده باشد؛ بويژه كه اواخر آن نيز با هم مطابقت دارد.
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  تو بتقصير خود افتادي از اين در محروم
  

  داري از كه مينالي و فرياد چرا مي  
  

  حافظ شكن -334

  داري اي كه هر طعنه بزهاد روا مي
  

  داري عاقالن را ز بر خويش جدا مي  
  

  شاعرا حرفة تو شد همه از عشق دروغ
  

  داري يدي كه تو از خلق خدا ميبام  
  

  از حسد ساغر خود را كه حريفان نوشند
  

  داري اين همه كينة ديرينه روا مي  
  

او مگس هست و توئي پشه و در عرصة 
  شاه

  

  داري هر يكي زحمت و اميد سخا مي  
  

خوري و  او خورد بس تو كه هم مي
  نيش زني

  

  داري كوريت باد كه اين جور و جفا مي  
  

  اين همه جوالن نبود خدمت جو الف را
  

  داري كه بالفي ز شه اميد عطا مي  
  

عرصة نور حق اي پشه نه جوالنگه تو 
  است

  

  داري برو اي پشه كه اميد خطا مي  
  

                                                                                                                                                      

 

  عالمه برقعي اين مصرع اينگونه آمده است:در نسخة دستنويس  -1
  حافظ ار پادشهان مايه بخدمت طلبند

 كه ما آنرا بر اساس نسخه هاي ديگر و با نظر به سياق و سباق تغيير داديم.
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  حافظ -335

اي دل آن به كه خراب از مي گلگون 
  باشي

  

  بي زر و گنج بصد حشمت قارون باشي  
  

  در مقامي كه صدارت بفقيران بخشند
  

  دارم كه بجاه از همه افزون باشيچشم   
  

  در ره منزل ليلي كه خطرها است در آن
  

  شرط اول قدم آنست كه مجنون باشي  
  

  نقطة عشق نمودم بتو هان سهو مكن
  

  ور نه چون بنگري از دائره بيرون باشي  
  

حافظ از فقر مكن ناله كه گر شعر اين 
  است

  

  هيچ خوش دل نپسندد كه تو محزون باشي  
  

  حافظ شكن -335

  اي دل ار بندة آن خالق بيچون باشي
  

  گل بستان جهان ميوة گردون باشي  
  

  روز محشر كه مقامات بهر بنده دهند
  

  دارم اميد كه تو از همه افزون باشي  
  

تو در خواب  وحق شناسان همه بيدار 
  شدي

  

  صبح گرديد بپا خيز كه گلگون باشي  
  

  در ره منزل پيران كه ره بيديني است
  

  شرطش آنست كه بيغيرت و بيخون باشي  
  

  ورنه تو بار كش غيرت و بيرون باشي    نقطة عشق همين بود از آن سهو مكن



    

  حافظ شكن      554 
    

    
  ره مستي طلبي فطرت پستي بنما

  
  باشي 1گر كه از اهرمن و دستة غاوون  

  
  حافظ از فقر مكن ناله كه سرماية شعر

  
  برساند بتو وزري كه چو شمعون باشي  

  
  از ياوه و الف ار سازي تر مدح را چرب

  
  هيچ خود بين نگذارد كه تو محزون باشي  

  
  عارفي قطع طمع هست ز خالق بر خلق

  
  تو كه هم عارف و هم شاعر و مجنون باشي  

  
  حافظ -336

  سحرگه رهروي در سرزميني
  

  همي گفت اين معما با قريني  
  

  كه اي صوفي شراب آنگه شود صاف
  

  كه در شيشه بماند اربعيني  
  

  ها تيره شد باشد كه از غيب درون
  

  چراغي بر كند خلوت نشيني  
  

  خدا زان خرقه بيزار است صدبار
  

  كه باشد صد بتش در آستيني  
  

  نشانست مروت گر چه نامي بي
  

  نيازي عرضه كن بر نازنيني  
  

  اگر چه رسم خوبان تند خوئي است
  

  چه باشد گر بسازي با غميني  
  

  مال خويش را از پيش بيني    ره ميخانه بنما تا بپرسم
                                                           

 غاوون = گمراهان. -1
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  ثوابت باشد اي داراي خرمن

  
  ي بر خوشه چينيكن مياگر رح  

  
  گر انگشت سليماني نباشد

  
  چه خاصيت دهد نقش نگيني  

  
  بينم نشاط و عيش در كس نمي

  
  نه درمان دلي نه درد ديني  

  
  نه حافظ را حضور درس قرآن

  
  نه دانشمند را علم اليقيني  

  
  نحافظ شك -336

  بشعرش گفت يكديو لعيني
  

  نشين با پير صوفي اربعيني  
  

  كه يك صوفي بيديني شوي صاف
  

  كني حل معما با قريني  
  

  ها تيره شد از مكر پيران درون
  

  تبه كردند هر خلوت نشيني  
  

  مگر از غيب نواي بر فروزد
  

  خدايش در دل اهل يقيني  
  

  خدا از پير صوفي گشت بيزار
  

  ر آستينيكه صد بت باشدش د  
  

  نشان نيست مروت گرچه نامي بي
  

  نياز آور بذو العرش بريني  
  

  همه آئين صوفي الف و باف است
  

  قناعت كن بدين دار اميني  
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  مĤل خويش از بيگانه مطلب
  

  توكل كن نخواهي پيش بيني  
  

  زدند آتش همه پيران بخرمن
  

  جوئي از ايشان خوشه چيني تو مي  
  

  نشاط تو نباشد عاقالنه
  

  ازين علت توهم در كس نبيني  
  

  چه خو كردي ببيدينان ازين رو
  

  نه درمان بيني و نه درد ديني  
  

  درد دينند نديمانت همه بي
  

  تو خود خواهان بخواندي نازنيني  
  

  تو حافظ چون ز قرآن داري اعراض
  

  بالف شعر خود پستي گزيني  
  

  بيا بيرون ز اوهام و خرافات
  

  اليقينيكه تا حاصل كني علم   
  

  اگر علم اليقين كم ياب باشد
  

  بود كم يا بيش از عارفيني  
  

  چو عرفان مختلط با دين نمودي
  

  دگر آن دين خالص را نبيني  
  

  چو عارف دين ندارد رسمش اينست
  

  كه گويد بوده دين در سابقيني  
  

  اگر دين خواهي و علم اليقيني
  

  بنه عرفان كه تا اهلش ببيني  
  
  حافظ -337

  تا شكر چون كني و چه شكرانه آوري    كرد ياوري فلكت روز داوري خوش
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  خرند در كوي عشق شوكت شاهي نمي

  
  اقرار بندگي كن و اظهار چاكري  

  
  سلطان و فكر لشكر و سوداي تاج و گنج

  
  درويش و امن خاطر و كنج قلندري  

  
  يك حرف صوفيانه بگويم اجازتست

  
  رياي نور ديده صلح به از جنگ و داو  

  
  نيل مراد بر حسب فكر و همت است

  
  از شاه نذر خير وز توفيق ياوري  

  
  حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوي

  
  كاين خاك بهتر از عمل كيميا گري  

  
  

  حافظ شكن -337

  خوش كرده كردگار براي تو رهبري
  

  تا راه او بداني و بيراهه نسپري  
  

عقلت بداد و هوش كه تشخيص حق 
  دهي

  

  شيد و زرق و ره عشق بگذري از راه  
  

  خرند در كوي عشق شوكت ايمان نمي
  

  عاشق مشو كه تا بخرد راه بسپري  
  

يك حرف صوفيانه تو گفتي كه باطل 
  است

  

  كاي صاف و ساده صلح به از جنگ داوري  
  

  با اهل صلح صلح و بجنگي دالوري    من حرف دين بگويم و بشنو تو پند من
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  بجاي خوددر جنگ باش تا بنشاني 

  
  هر كافر مجاوز و كفر قلندري  

  
بامسلمين شرق و غرب بصلحيم ني 

  بجنگ
  

  جاي خودش ني بسرسري 1الصلح خير  
  

اين صلح كل ز صوفي و قصدش چنين 
  بود
  

  كفر ار مسلط است مبادا تكان خوري  
  

  اين گفته را كه خاك قناعت ز رخ مشو
  

  حافظ بخود بگوي مكن مدح هر خري  
  

  از عمل كيميا گريستآري قناعت 
  

  بري با بهره ترا چه سود كه خود پي نمي  
  
  حافظ -338

  اي قصة بهشت ز كويت حكايتي
  

  شرح جمال حور ز رويت روايتي  
  

  انفاس عيسي از لب لعلت لطيفة
  

  آب خضر ز چشمه نوشت كنايتي  
  

  داني مراد حافظ ازين درد و غصه چيست
  

  اي وز خسرو عنايتي از تو كرشمه  
  

  حافظ شكن -338
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  اي بي هنر گزاف تو بهر عنايتي
  

  تا كي تو را بالف بود خوي و عادتي  
  

  خواندي بهشت قصة از روي فاسقي
  

  شرح جمال حور ز رويش روايتي  
  

قصدت ازين كالم كه جز او بهشت 
  نيست

  

  يا الزم كالمي و لحن روايتي  
  

  انفاس عيسي از لب فاسق لطيفة
  

  يآب خضر ز چشمة خرد كنايت  
  

  حاشا اگر تو را ز مسلمان كنم شمار
  

  و آن را كه از تو داشته باشد حمايتي  
  

  حافظ بهرزه دانش و عمرت بباد رفت
  

  صد مايه داشتي و نكردي كفايتي  
  

  اي الف زن بĤتش دوزخ گر از رخش
  

  آيد خيال بر تو نداري شكايتي  
  

  بوي همان كباب دلت بر سبيل تو
  

  استمالتيگر اين دروغ گوئي و بر   
  

  اي مرادت ازين درد و غصه خودگفته
  چيست

  

  اي ز خسرو عنايتي از تو كرشمه  
  

  حافظ -339

  در همه دير مغان نيست چو من شيدائي
  

  خرقه جايي گرو باده و دفتر جائي  
  

  بر در ميكدة با دف و ني ترسائي  آمد كه سحرگه   خوش  چه  حديثم  اين
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  گفت  مي 
  

  

  ت كه حافظ داردگر مسلماني ازين اس
  

  آه اگر از پي امروز بود فردائي  
  

  حافظ شكن -339

  پروائي نيست در دير مغان مثل تو بي
  

  در همه الف زنان بلكه تو بس تنهائي  
  

پروائي  الف شيدائي تو چون كه ز بي
  است

  

  الجرم درهمه جائي و نداري جائي  
  

  خرقه و دفتر تو ارزش اين بيش نداشت
  

  ا گرو شيدائيگرو باده بود ي  
  

يكي ترسا   خوشت از دين خود آمد كه
  گفت

  

  واي اگر از پس امروز بود فردائي  
  

  چه عجب هر كه ريا كار و مدلس بيند
  

  خورد از ظاهر خود آرائي اسفي مي  
  

  او ز خود داده شهادت منم از خود گويم
  

  كم ز ترسا نبود مسلم با فتوائي  
  

  دگر مسلماني همين است كه حافظ دار
  

  نه دگر واي بگبر است و نه بر ترسائي  
  
  حافظ -340

  ساقيا ساية ابر است و بهار و لب جوي
  

من نگويم چه كن ار اهل دلي خود تو   
  بگوي
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  دو نصيحت كنمت بشنو و صد گنج ببر

  
  از در عيش در آ و بره عيب مپوي  

  
  گويد گوش بگشاي كه بلبل بفغان مي

  
  بويخواجه تقصير مفرما گل توفيق ب  

  
  آيد گفتي از حافظ ما بوي ريا مي

  
  آفرين بر نفست باد كه خوش بردي بوي  

  
  

  حافظ شكن -340

  عمر آبي گذرانست و تو اي بر لب جوي
  

  شاعرا عيب چو مخفي بود آن را تو مپوي  
  

  دو نصيحت كنمت بشنو و صد گنج ببر
  

  از ره عيش مرو غيبت فُساق بگوي  
  

  ش تو بجويعاقال خيز و ببر بهره و دان
  

  گر بچين باشد و قم يا كه بتبريز و بخوي  
  

 1نه منافق شو و ني صوفي و ني شيخي
  باش

  

  مؤمن پاك بشو رنگ ضاللت تو بشوي  
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  فيض از حق طلب و آئينة دل بزداي
  

  ورنه اليعني و مستي كندت آهن و روي  
  

  پند بلبل كه خيالي است بر آن حاجت نه
  

  توفيق بجوي عقل و دين هر دو بگويند كه  
  

  آيد من نگفتم كه ز تو بوي ريا مي
  

  گفتمت اهل ريائي سخن ساده بگوي  
  

  آيد گفتي از زاهد حق بوي ريا مي
  

  بمشامت به از اين باده نيفزايد بوي  
  

  خود بگفتي كه جوابت بشنيدي حافظ
  

  گر نخواهي شنوي عيب تو هم عيب مگوي  
  
  حافظ -341

ل نوبهار است در آن كوش كه خوشد
  باشي

  

  كه بسي گل بدمد باز و تو در گل باشي  
  

من نگويم كه كنون با كه نشين و چه 
  بنوش

  

  كه تو خود داني اگر زيرك و عاقل باشي  
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  چنگ در پرده همي ميدهدت پند ولي
  

  وعظت آنگاه كند سود كه قابل باشي  
  

  حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
  

  صيد آن شاهد مطبوع شمايل باشي  
  

  حافظ شكن -341

  شاعرا چند ببازي دل و بيدل باشي
  

  سعيت آنست كه با الف تو خوشدل باشي  
  

توكه باعقل و خرد هيچ سر و كارت 
  نيست

  

  چند گوئي كه اگر زيرك و عاقل باشي  
  

  اثر است چه بگوئي چه نگوئي سخنت بي
  

  چون تو از راه هدي غافل و جاهل باشي  
  

  حافظ پرستان زيرك آنست كه با باده
  

  باشي 1ننشيند و ننوشد تو كه آكل  
  

  پند مزمار  و ني و چنگ تو را باشد بس
  

  سود از آن گير بر آن سود تو قابل باشي  
  

  دهد آيات و حديث پرده تو را مي پند بي
  

  بس تو را باشد اگر مؤمن و عامل باشي  
  

  برقعي گوش تو باشد بحديث و قرآن
  

  شيتا كه از جمله بزرگان قبائل با  
  
  حافظ -342

  تو مگر بر لب آبي بهوس بنشيني
  

  ورنه هر فتنه كه بيني همه از خود بيني  
  

                                                           

 آكل = خورنده، كسي كه مي خورد (صيغة اسم فاعل). -1
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  ادب و شرم تو را خسرو مهرويان كرد
  

  آفرين بر تو كه شايستة صد چنديني  
  

  بعد ازين ما و گدائي كه بسر منزل عشق
  

  رهروان را نبود چاره بجز مسكيني  
  

  غرض از بندة مخلص بشنو سخن بي
  

  اي كه منظور بزرگان حقيقت بيني  
  

تو بدين ناز كي و سركشي اي شمع 
  چگل

  

  الئق بندگي خواجه جالل الديني  
  

  حافظ شكن -342

  تو كه با عقل و خرد در همه جا بد بيني
  

  الئق بندگي خواجه جالل الديني  
  

  گويم گر كه پاكيزه نهادست بدو مي
  

  بهتر آنست كه با شاعر بد ننشيني  
  

عشق و گدائي كه دلت باخته  حافظا
  است

  

  ات نيست دگر جز ملق و مسكيني چاره  
  

  غرض از حافظ شاعر مطلب سخن بي
  

  گر كه خواهان بزرگان حقيقت بيني  
  

  كه كسي نيست بجز شاعرك و امثالش
  

  الئق بندگي و الفزن و ننگيني  
  

  ما بحق بندگي آريم و هزاران خواجه
  

  بايدش بندگي ما بجهان بگزيني  
  

  كه غلو را نبود دفع بجز چنديني    حاش هللا كه همه بندة يك موالئيم



    

  565  حافظ شكن
  

    
  حافظ -343

  سحرم هاتف ميخانه بدولت خواهي
  

  گفت باز آي كه ديرينة اين درگاهي  
  

  همرهي خضر مكن قطع اين مرحله بي
  

  ظلماتست بترس از خطر گمراهي  
  

  بر در ميكده رندان قلندر باشند
  

  سر شاهنشاهيكه ستانند و دهند اف  
  

خشت زير سر و بر تارك هفت اختر 
  پاي

  

  وقت قدرت نگر و منصب صاحب جاهي  
  

  سر ما و در ميخانه كه طرف بامش
  

  بفلك بر شده ديوار باين كوتاهي  
  

  اگرت سلطنت فقر ببخشند اي دل
  

  كمترين ملك تو از ماه بود تا ماهي  
  

  تو در فقر نداني زدن از دست مده
  

  و مجلس تورانشاهيمسند خواجگي   
  

  حافظ خام طمع شرمي ازين قصه بدار
  

  خواهي عملت چيست كه فردوس برين مي  
  

  حافظ شكن -343

  سحرت هاتف بيگانه بدولت خواهي
  

  گفت باز آي كه جاسوس درين در گاهي  
  

همچو جم جرعه كشيدي كه ز سر دو 
  جهان

  پرتو جام جهان بين دهدت جم جاهي  
  



    

  حافظ شكن      566 
    

  
  دو جهان بيخبريد تو و جم هر دو ز سر

  
  ارزش هر دو نباشد بپر يك كاهي  

  
  همرهي پير مجو قطع اين مغلطه بي

  
  پير آگه بود از شيطنت و گمراهي  

  
  بر در ميكده رندان قلندر بخضوع

  
  اهرمن را بستايند ز بهر جاهي  

  
  قدرت اهرمن است آنكه به پيران بخشد

  
  اثر سحر دهد يك لقبي از شاهي  

  
  ين كچلي را بخشدقدرت اهرمني ب

  
  لقب زلف عليشاهي دهدش خرگاهي  

  
  خشت تدليس بزير سر و در هفت اقليم

  
  جادويش بين چه ازين دولت بهتر خواهي  

  
  سر تو شد در ميخانه كه طرف الفش

  
  بفلك بر شده ديوار باين كوتاهي  

  
  الف را بين كه بشيراز دود از پي غاز

  
  دعوي سلطنت ماه كند تا ماهي  

  
  بر ظلماتست نباشد شكي گذرت

  
  عارف اين ظلماتي و روي بيراهي  

  
  خضر بيزار بود زين ره تو حاجت نيست

  
  1پيركافي است ازو گير رسوم واهي  

  
  شرم كن اين همه بر خضر جسورانه متاز

  
  نام پاكش منه از الف بهر خود خواهي  

  
                                                           

 واهي = عاري از حقيقت. -1



    

  567  حافظ شكن
  

  خود در فقر چه داني بزن و دست مده
  

  انشاهيتا كني خواجگي و منصب تور  
  
  حافظ -344

  دعا گوي غريبان جهانم
  

  وادعو بالتواتر والتوالي  
  

  سويداي دل من تا قيامت
  

  مبادا ز شوق سوداي تو خالي  
  

  فحبك راحتي في كل حين
  

  وذكرك مونسي في كل حال  
  

  كجا يابم وصال چون تو شاهي
  

  من بد نام رند ال ابالي  
  

  خداوندا كه حافظ را غرض چيست
  

  هللا حسبي من سئواليوعلم ا  
  

  حافظ شكن -344

  اَيا شاعر كه هستي ال يبالي
  

  توكل كن بِحي اليزالي  
  

  برو يك صنعتي كن پيشة خود
  

  مگو مدح خسان روز ليالي  
  

  تو بردي آبروي ملتت را
  

  شدي بد نام و رند و اليبالي  
  

  مگر شاهت خدا باشد كه گوئي
  

  1وعلم اهللا حسبي من سؤال  
  

�&D    ترس از خالق خودبيا حافظ ب �]'? ·# ��| '� $: ]'S
1  
                                                           

 ز او بخواهم (خدا بحال من دانا است و همه چيز را ميداند).علم خدا كافي است كه من چيزي ا -1



    

  حافظ شكن      568 
    

    
  تو تاكي عاشق روي شهاني

  
  همه عمرت بشد آشفته حالي  

  
  خدا داند كه شاعر را هدف ني

  
  بجز كسب زر و سيم و وبالي  

  
  همانا برقعي خير تو گويد

  
  2وإن كنت غنيا عن مقالي  

  
  حافظ -345

  اي كه در كشتن ما هيچ مدارا نكني
  

  و سرمايه بسوزي و مهابا نكني سود  
  

  ديدة ما چو باميد تو درياست چرا
  

  بتفرج گذري بر لب دريا نكني  
  

  بر تو گر جلوه كند شاهد ما اي زاهد
  

  از خدا جز مي و معشوق تمنا نكني  
  

  حافظا سجده بر ابروي چو محرابش بر
  

  كه دعائي ز سر صدق جز آنجا نكني  
  

  حافظ شكن -345

  و هوا هيچ تو پروا نكني اي كه از عشق
  

  مرض عشق و هوا را تو مداوا نكني  
  

  پند و اندرز بگويند و تو پروا نكني  شناسان كه ز حق خوف و هراسي  حق

                                                                                                                                                      

 

 و بگو كه او در هر حال مونس من مي باشد. -1

و اگر چه تو از گفتة من بي نياز هستي (آنقدر در رسوائي مشهور مي باشي كه الزم نيست من آنرا تذكر  -2
 دهم).



    

  569  حافظ شكن
  

  دارند
  

  

و مستي كه توان برد بيك خردل  عشق 
  هوش 

  

  شرط انصاف نباشد كه ز خود وا نكني  
  

  ديوهاي هوس و عشق و هوا دام رهند
  

  ج تو بĤنجا نكنيمخوري گول تفرّ  
  

  زرق و برق بت تو دل نبرد از زاهد
  

  نزد زاهد نبري خويش تو رسوا نكني  
  

  حافظا سجده بابرو و رخ پير مكن
  

  خويش مشرك نكني پير توال نكني  
  
  حافظ -346

  ام ابروي ماه سيمائي بچشم كرده
  

  ام جائي خيال سبز خطي نقش بسته  
  

  اميد هست كه منشور عشق بازي من
  

  ز آن كمانچة ابرو رسد بطغرائيا  
  

  بروز واقعه تابوت ما ز سرو كنيد
  

  1رويم بباغ بلند باالئي كه مي  
  

فراق و وصل چه باشد رضاي دوست 
  طلب

  

  كه حيف باشد ازو غير او تمنائي  
  

  اگر سفينة حافظ رسد بدريائي    درر ز شوق بر آرند ماهيان بنثار
                                                           

  در برخي از نسخه ها مصرع اخير اينطور آمده است: -1
 داغ بلند باالئي زايم  كه مرده
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  حافظ شكن -346

  لند پروائيببين بياوه سرائي ب
  

  رسانده الف محبت بحد رسوائي  
  

اگر خوش است كه تابوت تو ز سرو 
  كنند

  

  هم جائي 1خوش است قبر تو را چون مبال  
  

  كه آن پليد قدت هم كنيف همره داشت
  

  چرا بقد نگري وز كنيف نستائي  
  

  هزار فرق بود بين وصل تا بفراق
  

  تو اين غلط بگرفتي ز اهل هر جائي  
  

  بطلب ني رضاي غمزة يار رضاي حق
  

  كه حيف باشد ازو جز رضا تمنائي  
  

  كند چو نبي كسي تمني جز حق نمي
  

  جز از نبي نبود غير الف و دعوائي  
  

  كسي كه خلد ببخشد بخاك كوي شهان
  

  چگونه غير خدا نيستش تقاضائي  
  

ولي چو قصد تو آن سرو قد بود نه 
  عجب

  

  كه بيشتر كني از اين بلند پروائي  
  

  اگر كه شعر تو حافظ بماهيان برسد
  

  مكان كنند ز خجلت بقعر دريائي  
  
  حافظ -347

                                                           

 مبال = جائي كه مردم در آن پيشاب نمايند. -1



    

  571  حافظ شكن
  

  بتا با ما مورز اين كينه داري
  

  كه حق صحبت ديرينه داري  
  

  نصيحت گوش كن كاين در بسي به
  

  از آن گوهر كه در گنجينه داري  
  

  بفرياد خمار مفلسان رس
  

  خدا را گرمي دوشينه داري  
  

  اي شيخ هشداربد رندان مگو 
  

  كه با حكم خدائي كينه داري  
  

  ترسي ز آه آتشينم نمي
  

  تو داني خرقة پشمينه داري  
  

  نديدم خوشتر از شعر تو حافظ
  

  بقرآني كه اندر سينه داري  
  

  حافظ شكن -347

  مخوان الفي كه در گنجينه داري
  

  مكن رقصي كه از بوزنيه داري  
  

  ببين زشتي اوهام خودت را
  

  ي يكي آئينه دارياگر صاف  
  

  بد رندان بامر حق بگوييم
  

  كه با حكمش بساط كينه داري  
  

  ترسم من از افسانة تو نمي
  

  اگر صد خرقة پشمينه داري  
  

  تو و پير تو نزد من بيك جو
  

  بĤهي كز بخار سينه داري  
  

  كه با دين كينة ديرينة داري    ترسي تو هيچ از خالق خود نمي



    

  حافظ شكن      572 
    

    
  ز تو حافظنديدم ياوه گو تر ا

  
  بقرآني كه با او كينه داري  

  
  مكن قرآن حق را دام تزوير

  
  داري 2پينه 1مگر با نهرواني  

  
  حافظ -348

اي كه بر ماه از خط مشكين نقاب 
  انداختي

  

  لطف كردي ساية بر آفتاب انداختي  
  

تاچه خواهد كرد با ما آب و رنگ 
  عارضت

  

  حاليا نيرنگ نقش خود بر آب انداختي  
  

  عشق خود نهادي در دل ويران ما گنج
  

  ساية دولت برين كنج خراب انداختي  
  

  اي آنكه تاج آفتاب داور داراشكوه 
  

  3از سر تعظيم بر خاك جناب انداختي  
  

�/��� �q�  از دم شمشير چون آتش در آب انداختي  شاه يحيي آنكه خصم ملك  

                                                           

 شركت نموده است. �نهرواني = كسي كه در جنگ نهروان بر عليه علي  -1

 پينه = پيوند، ارتباط. -2

در بيشتر نسخه هاي ديوان حافظ (از جمله ديوان حافظ با تصحيح محمد بهشتي) اين بيت اينگونه آمده  -3
  است:

  رت الدين شاه يحيي آنكه تاج آفتابنص
  از سر تعظيم و قدرت در تراب انداختـي

 و بيت بعدي وجود ندارد.
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  را
  

  

  حافظ شكن -348

  يانداخت 1اي كه بهر دام لفظ مستطاب
  

  همچو صيادان تو دامي را بĤب انداختي  
  

بهر صيد شاه يحيي يك غزل گفتي چو 
  آب

  

  انداختي 2در كمند الف آن غاصب رقاب  
  

چو تو عشقي  رخسارش  با شمع   كس هيچ
  نباخت 

  

پس تو چون پروانه خود در اضطراب   
  انداختي

  
از راه  اين نه عشق است و نه دلبازي كه 

  طمع
  

  تملق در سراب انداختي خويش با الف و  
  

  ننگ عشق وي نهادي در دل ويرانه ات
  

  ساية بذلش بر احوال خراب انداختي  
  

  شاهد مقصود تو زين ياوه سيم و زر بود
  

  تا بدامت بافسانه آن جناب انداختي  
  
  حافظ -349

بشنو اين نكته كه خود را ز غم آزاده 
  كني

  

  خون خوري گر طلب روزي ننهاده كني  
  

                                                           

 مستطاب = خوب، جلب كننده. -1

 غاصب رقاب = غصب كنندة گردنها؛ كنايه از ظلمي كه پادشاه مذكور بر مردم روا مي داشته است. -2
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  المر گل كوزه گران خواهي شدآخر ا
  

  حاليا فكر سبو كن كه پر از باده كني  
  

  اي صبا بندگي خواجه جالل الدين كن
  

  كه جهان پر سمن و سوسن آزاده كني  
  

  كار خود گر بكرم باز گذاري حافظ
  

  اي بسا عيش كه با بخت خدا داده كني  
  

  حافظ شكن -349

  اي دل ار بهر كماالت خود آماده كني
  

  ر فيض و درجاتي كه خدا داده كنيبه  
  

  بشنو اين نكته گوارا شده بهر تو حالل
  

  روزي پاك و مقدر تو چرا باده كني  
  

  شاعرا بندگي حضرت يزدان كافي است
  

  كه خود از نفس و هوي و هوس آزاده كني  
  

  غم روزي مخوري بهر تو شاهان هستند
  

  چند بيتي و گزافي ز خود آماده كني  
  

چو گل كوزه گران خواهي  تو كه آخر
  شد

  

  حاليا به كه بزرگي همه بنهاده كني  
  

  همه اسباب تو در بندگي خواجه جالل
  

  بنده شو تا سفري روي بĤباده كني  
  

برقعي خواهي اگر از تو شود حق 
  خوشنود

  

شرطش آنست كه خوشنود خود از داده   
  كني

  
  حافظ -350



    

  575  حافظ شكن
  

  اي در رخ تو پيدا انوار پادشاهي
  

  ت تو پنهان صد حكمت الهيدر فكر  
  

  عمريست پادشاها كز مي تهيست جامم
  

  اينك ز بنده دعوي و ز محتسب گواهي  
  

كلك تو بارك اهللا بر ملك و دين 
  گشاده

  

  صد چشمه آب حيوان از قطرة سياهي  
  

در حكمت سليمان هر كس كه شك 
  نمايد

  

  بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهي  
  

  عجز شب نشيناندانم دلت ببخشد بر 
  

  گر حال بنده پرسي از باد صبحگاهي  
  

  جائي كه برق عصيان بر آدم صفي زد
  

  گناهي ما را چگونه زيبد دعوي بي  
  

  برد نام حافظ چو پادشاهت گه گاه مي
  

  رنجش ز بخت منما باز آ بعذر خواهي  
  

  حافظ شكن -350

  شاعر مباف و متراش نوري براي شاهي
  

  حكمت الهي در فكر زورگويان كَي  
  

  بهر تو خلق كرده حق اين صنوف نعمت
  

  تا كي تو غافل استي از نعمت الهي  
  

  شاعر ديگر مزن دم از چشمة خرافات
  

  آن ظلمت تو بدتر ز افكار پادشاهي  
  

  انسان كه از شرافت دارد ز حق گواهي    بنگر كه چون تملق آرد براي فاسق



    

  حافظ شكن      576 
    

    
  شه را ز اوج دانش آرد باوج حكمت

  
ن كند بفكرش صد حكمت ار تو پنها  

  خواهي
  

  گويد تبارك اهللا بر كلك شه كه در دين
  

  صد چشمه آب حيوان بگشوده از سياهي  
  

  در دين كه ما نديديم از كلك او بياني
  

  در مال هم تو ديدي البد حواله گاهي  
  

  از حكمت سليمان بهر شهان ببافد
  

  ني صنعت و نه كاري ني بهر سر كالهي  
  

دين و صنعت بر گو دگر رها شاعر ز 
  كن

  

  با الف شب نشيني وز باد صبحگاهي  
  

  شهرا كند خدا و خود را كند چو آدم
  

  بنگر گزاف و الفش هنگام عذر خواهي  
  
  حافظ -351

  آيد نسيم باد نوروزي ز كوي يار مي
  

  ازين باد ار مدد خواهي چراغ دل بر افروزي  
  

خدارا صرف    گر جزوة داري  چوگل
  كن  عشرت 

  

  ها داد سوداي زر اندوزي كه قارون را غلط  
  

زرق  و رندي ورز و ترك  نوش  برو مي 
  دل اي  كن  

  

  ازين بهتر عجب دارم طريقي گر بياموزي  
  



    

  577  حافظ شكن
  

بعجب علم نتوان شد ز اسباب طرب 
  محروم

  

رسد  مي 1بيا حافظ كه جاهل را هني تر  
  روزي

  
  حافظ شكن -351

  ر پيروزينسيم يار ني باشد كمال و فخ
  

اگر با عقل و دين سازي چراغ دل بر   
  افروزي

  
صرف  دار و جزئي  مي زر نگه  تو جزئي 

  كن عيشت  
  

كه باشد پيري و نقصان و بيكاري بيك   
  روزي

  
  خودكامي است كه   مرو دنبال خودكامي

  بدنامي
  

حكم حق همين باشد اگر سازي و گر  كه   
  سوزي

  
حق ره  برو حق گو و حق جو شو مجو با

  رندي
  

  از اين بهتر عجب دارم طريقي گر بياموزي  
  

ببر لذت ز علم و فضل و رو ترك طرب 
  بنما

  

  بعجب رنديت شاعر بجز لهوي نيندوزي  
  

مكن خدعه مگو عالم ز ترك لهو شد 
  محروم

  

كه عالم را ديگر همي است غير از لهو و   
  1پفيوزي

  
                                                           

آمده است؛ » زياده«واژة » هني تر«ي ديوان حافظ بجاي واژة هني تر = گوارا تر، بيشتر. و در اكثر نسخه ها -1
 كه همين معني را ميرساند.



    

  حافظ شكن      578 
    

بترك رنديش جاهل مخوان زيرا بود 
  عالم

  

ي جاهل هني تر بر تو از جهلت رسد توئ  
  روزي

  
  حافظ -352

  سالمي چو بوي خوش آشنائي
  

  بدان مردم ديدة روشنائي  
  

  ز كوي مغان رو مگردان كه آنجا
  

  فروشند مفتاح مشكل گشائي  
  

  مرا گر تو بگذاري اي نفس طامع
  

  بسي پادشاهي كنم در گدائي  
  

  فروشند مي صوفي افكن كجا مي
  

  ز دست زهد ريائيكه در تابم ا  
  

  بياموزمت كيمياي سعادت
  

  ز هم صحبت بد جدائي جدائي  
  

  مكن حافظ از جور دوران شكايت
  

  چه داني تو اي بنده كار خدائي  
  

  حافظ شكن -352

  تو را عاقال ني سزد بيحيائي
  

  بشيطان و نفست مكن آشنائي  
  

  برو جمع كن بين دنيا و عقبي
  

  بامر شريعت نما اعتنائي  
  

  نباشد ز ايمان دگر روشنائي    انده بجا صاحب عقل و فكرينم

                                                                                                                                                      

 

 پفيوزي = بي غيرتي، سستي، كارهاي جاهلي و اعمال بي فايده (اصطالح عاميانه). -1



    

  579  حافظ شكن
  

    
  ز پير مغان رو بگردان كه آنجا

  
  وفائي فروشند دين را بهر بي  

  
  مزن شاعرا دم ز پير و ز شاهان

  
  كه كمتر بود همتت از گدائي  

  
  شهان را نشد همتي بهر عقبي

  
  و ليكن گدا بهر عقبي فدائي  

  
  بگو صنعت و دين كجا ميدهندت

  
  كه در تابم از عشق و شعر ريائي  

  
  بياموزمت يك سخن قدر ميدان

  
  مكن از فهيمان جدائي جدائي  

  
  اگر خواستي عقل و كار و ديانت

  
  ز اين باف و الفت حيائي حيائي  

  
  مكن برقعي از نصيبت شكايت

  
  چو داني صالح است كار خدائي  

  
  حافظ -353

  بصوت بلبل و قمري اگر ننوشي مي
  

  كي كنمت آخرُ الدواء الكَيعالج   
  

  اند بر ايوان جنت المأوي نوشته
  

  كه هر كه عشوة دنيا خريد واي بوي  
  

  خزينه داري ميراث خوارگان كفر است
  

  بقول مطرب و ساقي بفتي دف و ني  
  

طي كنم شراب كجا  سخا نمانده سخن 
  است

  بده بشادي روح و روان حاتم طي  
  



    

  حافظ شكن      580 
    

  
  ظبخيل بوي خدا نشنود بيا حاف

  
  پياله گير و كرم ورز والضمانُ علَي  

  
  حافظ شكن -353

  اگر بعشق و هوي و هوس بنوشي مي
  

  1بود عالج سرت آخرُ الدواء الكَي  
  

  بغير داغ نباشد عالج مي نوشي
  

  اگر نشد بحجيم است داغ او از مي  
  

  بگو نوشته بر ايوان جنت المأوي
  

  هزار واي بحافظ هزار واي بوي  
  

  د همه دادي بعشوة دنياكه دين خو
  

  هاي پي در پي خريد در عوضش الف  
  

  اگر خزينه داري ميراث خوار باشد كفر
  

  بقول حافظ مطرب بفتوي دف و ني  
  

  ولي بقول نبي واجب است و گه مكروه
  

  گهي بد است و گهي نيك فهم كن از وي  
  

  سخا نمانده چرا طي كني سخن بشراب
  

  طي خوري بشادي يك كافري چو حاتم  
  

  بلي بمثل تو ياد آور از حاتم و جم
  

  2كه با تو همقدمندي بكفر و باطل و غَي  
  

  پاشيد(ع) يزيد مثل تو خورد و سر حسين 
  

  1بياد كشتة بدر و بياد آل اُمي  
  

                                                           

 آخر الدواء الكي = داغ كردن آخرين عالج است. -1

 غَي = سركشي، طغيان. -2



    

  581  حافظ شكن
  

  بخيل بوي هدي نشنود بيا حافظ
  

  مكن تو بخل بده دين ببادة اليمشي  
  

  بباده امر مكن حمل وزر آسان نيست
  

  الم خدا وذَر الضمان علَيبخوان ك  
  
  حافظ -354

  نوش كن جام شراب يك مني
  

  تا بدان بيخ غم از دل بر كني  
  

  دل گشاده دار چون جام شراب
  

  سر گرفته چند چون خم دني  
  

  دل بما در بند تا مردانه وار
  

  گردن سالوس و تقوي بشكني  
  

                                                                                                                                                      

 

ي به تقليد از خرافات موجود در جامعه آورده است؛ و إال در هنگام قتل حسين البته اين بيت را عالمه برقع -1
يزيد نه تنها در جريان نبوده بلكه در سرزمين شام (خارج از عراق) بوده است، و بيشتر روايات صحيح  �

نبوده و بعد از شنيدن آن ناراحت و غمگين شده  �داللت دارد كه يزيد در جريان قتل حسين بن علي 
  ت.اس

و اما در رابطه با خاندان بني اميه بايد گفت كه خدمات ايشان به اسالم نمايان و غير قابل انكار است؛ امير 
خدمت مي نموده و هم ايشان اولين  �در زمرة كاتبين وحي در حيات پيامبر بزرگوار اسالم  �معاويه 

زيادي را فتح نموده است، كسي است كه نيروي دريائي براي مسلمانها آماده كرده و سرزمين هاي 
هاي بسيار امت اسالمي را  شخصيتي است كه توانست بعد از خانه جنگي �گذشته از آن امير معاويه 

دوباره متحد نموده و فتوحات ار از سر بگيرد. همين طور خدمات علمي، نظامي و عمراني ساير خلفاي 
  ليد و ...) نيز خيلي شايان و قابل قدر مي باشد.بني اميه (از جمله عمر بن عبد العزيز، عبدالملك، هشام، و

 براي تفصيل بيشتر به كتابهاي تاريخ مراجعه فرمائيد.



    

  حافظ شكن      582 
    

  خيز و جهدي كن چو حافظ تا مگر
  

  فكنيخويش را در پاي معشوق ا  
  

  حافظ شكن -254

  بگذر از جام شراب اي دني
  

  تا كه بيخ كفر از دل بر كني  
  

  دل بحق در بند تا مردانه وار
  

  خود پرستي و هوا را بشكني  
  

  هر كسي سالوس بايد بشكند
  

  ليك تقوي را نبايد بشكني  
  

  هست تقوي امر حق اي بو الهوس
  

  زني از شكست امر حق دم مي  
  

  تو شاعر تا مگرخيز و جهدي كن 
  

  خويش را در راه معبود افكني  
  

  كوي معشوق تو كي الئق بود
  

  تا بر او انسان كند كج گردني  
  
  حافظ -355

  اي پادشه خوبان داد از غم تنهائي
  

  دل بي تو بجان آمد وقت است كه باز آئي  
  

  ماند دائم گل اين بستان شاداب نمي
  

  درياب ضعيفان را در وقت توانائي  
  

  شب گلة زلفش با باد صبا گفتمدي
  

  گفتا غلطي بگذر زين فطرت سودائي  
  

  رقصند صد باد صبا اينجا با سلسله مي
  

  اين است حريف اي دل تا باد نه پيمائي  
  



    

  583  حافظ شكن
  

يارب بكه بتوان گفت اين نكته كه در 
  عالم

  

  رخساره بكس ننمود آن شاهد هر جائي  
  

ساقي چمن و گل را بيروي تو رنگي 
  نيست

  

  د خرامان كن تا باغ بيارائيشمشا  
  

  در دائره قسمت ما نقطة پرگاريم
  

  لطف آنچه تو انديشي حكم آنچه تو فرمائي  
  

فكر خود و راي خود در عالم رندي 
  نيست

  

كفر است درين مذهب خود بيني و خود   
  رأيي

  
  حافظ شكن -355

  اي خالق بيهمتا دانيم كه يكتائي
  

  ئيدر ذات و صفات ذات شاهد بهمه جا  
  

در قدرت و در سطوت مقهور تو 
  باشد مي
  

  اين عالم و هر عالم، هر پستي و باالئي  
  

اي از ذرات بگذشته و حال و  هر ذره
  1آت

  

  بر جمله توانائي هم حاضر و بينائي  
  

  عاري تو ز حاالتي دائم بكماالتي
  

  اوصاف تو بد ذاتي همواره توانائي  
  

  ني اهل جساراتم چون شاعر دنيائي    داني تو شكاياتم گويم بتو حاالتم
                                                           

 آت = آينده، مضارع. -1



    

  حافظ شكن      584 
    

    
  ماند گويد گل اين بستان شاداب نمي

  
  درياب ضعيفان را در وقت توانائي  

  
  دائم تو توانائي ني وقت توانائي

  
  فيض تو بود دائم هر وقت و بهر جائي  

  
  اين شعر نه با خالق ني بندة او زيبد

  
  شاعر تو مگو با حق وقت است كه باز آئي  

  
  ق خواهي باشد غلط ار گوئيگر بندة ح

  
  رخساره بكس ننمود آن شاهد هر جائي  

  
تو با  الف  پس  است   هر جائي  نه مخلوق 

  است شاه 
  

  يا پير كه بگرفته است در قلب تو مأوائي  
  

  شعرش بنگر جانا تا نيك بخود آئي
  

  بنگر كه براي پير افكنده چه غوغائي  
  

  رقصند صد باد صبا آنجا با سلسله مي
  

  يعني كه سليمانست بادش كند اجرائي  
  

  افكنده برون از حد الفي و گزافي را
  

  گويد مست مي رسوائي بنگر كه چه مي  
  

روي تو رنگي  گويد چمن وگل را بي 
  نيست

  

  هر رنگ از آن پير است با زشتي سيمائي  
  

  در دائره پيران خود نقطة پرگار است
  

  آري تو چنين بايد با پير بياسائي  
  

  كفر است در اين مسلك جز پير دهد رائي    كر و خرد و رأيي در پير پرستي نيستف



    

  585  حافظ شكن
  

    
  فرياد ز اين عرفان كاورده ز خود شيطان

  
  افكار منع و گبران هم مذهب ترسائي  

  
  بر جاي كالم وحي شعر آمده و ديوان

  
  سد گشته ره قرآن وقتست كه بگشائي  

  
  فرهنگ بود خالي از صنعت و علم و كار

  
  گشته ز شعر عشق از شاعر شيدائي پر  

  
  ني مانده دگر ديني ايماني و آئيني

  
  توفيق رواج دين داريم تقاضائي  

  
  پوئيم يا رب ز تو ره جوئيم بر دين تو مي

  
  بيداري و استقالل داريم تمنائي  

  
كوش باطل ز تو شد  هان برقعيا مي

  مخذول
  

  توفيق نصيبت شد چون طالب عقبائي  
  

  حافظ -356

  كه دائم بخويش مغروري اي
  

  گر تو را عشق نيست معذوري  
  

  گرد ديوانگان عشق مگرد
  

  كه بعقل عقيله مشهوري  
  

  مستي عشق نيست در سر تو
  

  رو كه تومست آب انگوري  
  

  روي زرد است و آه درد آلود
  

  عاشقان را گواه رنجوري  
  

  ساغر مي طلب كه مخموري    بگذر از نام و ننگ خود حافظ



    

  حافظ شكن      586 
    

    
  حافظ شكن -356

  اي كه از راه حق بسي دوري
  

  تو بترك خرد نه معذوري  
  

  عاشقي شد طريق و مذهب تو
  

  تو بمستي و عشق مشهوري  
  

  اي اقرار حافظا خود تو كرده
  

  كه منم مست آب انگوري  
  

  خود تو گفتي كه لعل رمان است
  

  خوانديش خون رز مگر كوري  
  

  گاه گفتي كه تلخ وش باشد
  

  ضد مستوريموجب عيب و   
  

  پس بود بادة تو آب نجس
  

  عشق تو نيز از خدا دوري  
  

  گر چه باشد بنزد ما يكسان
  

  مستي عشق و مست مخموري  
  

  آورد بدين نقصان هر دو مي
  

  هر دو باشد فساد و رنجوري  
  

  بلكه مستي عشق بدتر شد
  

  اش بيش در شر و شوري فتنه  
  

  مستي خمر گر برد بس عقل
  

  ق معموريجمله باطل ز عش  
  

  خائف است از گناه خود خمار
  

  ليك عاشق بعشق مسروري  
  



    

  587  حافظ شكن
  

  چندگوئي ز عشق و مستي آن
  

  آورد و گفت زشت منفوري  
  

  مگذر از نام و ننگ اي شاعر
  

  عار نايد تو را چه مغروري  
  

  برقعي شاد باش و شكر گذار
  

  عقل و دين نامه از تو منشوري  
  
  حافظ -357

  ث آرزومنديگفتم حدي سحر با باد مي
  

  خطاب آمد كه واثق شو بالطاف خداوندي  
  

  قلم را آن زبان نبود كه سر عشق گويد باز
  

  وراي حد تقرير است شرح آرزومندي  
  

سلطنت   كردت  كه  مصري يوسف   اال اي
  مغرور 

  

  پدر را باز پرس آخر كجا شد مهر فرزندي  
  

تو عالي قدر و حرص  همائي چون 
  تا كي استخوان  

  

  ريغ آن ساية دولت كه بر نا اهل افكنديد  
  

  نازند رقصند و مي بشعرحافظ شيراز مي
  

  سيه چشمان كشميري و تركان سمرقندي  
  

  
  حافظ شكن -357

گفتي ز حرص و  سحر با شاه مي
  آرزومندي

  

  بروي يوسف بصري نظر از عشق افكندي  
  



    

  حافظ شكن      588 
    

چرا گفتم بود بصري كه مصري ز انبيا 
  باشد

  

  بندي ور اي شاعر چه ميبود معصوم ني مغر  
  

حرص   كه  و گفتي  كردي  جسارت
  تا كي استخوان  

  

دريغ آن كس كه زاده شاعري نا اهل   
  فرزندي

  
  كه واثق شو بالطافش 1ندا آمد ز خناست

  
وثوق خود باين اشخاص در بند و ببر   

  گندي
  

در  شرحش  كه  چندان  و طمع  تورا حرص 
  نايد قلم 

  

  شرح آرزومندي وراي حد تقرير است  
  

  بلي اي شاه زر ميده روا نبود كه شاعر را
  

از خدمتگري  كني قطع رسوم از وي پس   
  چندي 

  
تو هم شاعر بشعر خويش مينازي و 

  رقصي مي
  

بناز از رقص و از مستي كه فردا در غل و   
  بندي

  
  حافظ -358

 ¢� @> '� �"�+ �� ·� (c�E��&  
  

   ·# S�'�S�� &� &:�$:   
  

  ساربان منزل دوست اال اي
  

  إلي ركبانكم طالَ اشتياقي  
  

                                                           

 خنّاس = شيطان، آدم بدكار و شيطان صفت. -1



    

  589  حافظ شكن
  

  خرد در زنده رود انداز و مي نوش
  

  بگلبانگ جوانان عراقي  
  

  آرد بيادم جواني باز مي
  

  سماع و چنگ و دست افشان ساقي  
  

بساز اي مطرب خوش خوان و خوش 
  گو
  

  بشعر فارسي صوت عراقي  
  

  عروسي بس خوشي اي دختر از
  

  وار طالقيولي گه گه سزا  
  

  مسيحاي مجرد را برازد
  

  كه با خورشيد سازد هم وثاقي  
  

  حافظ شكن -358

  اال اي شاعران جام و ساقي
  

  S�'� &� 1i·/�� �·� S�'�1  
  

  خرد را دور افكنديد از مي
  

  هاي اشتياقي دگر از ياوه  
  

  ها شاعر تو بگذار مخوان تصنيف
  

  سماع و نغمه و آواز ساقي  
  

  مي و مستي و بادهمزن دم از 
  

  مكن عمرت تلف گر هست باقي  
  

  بندوباري دلم خون كردي از بي
  

  كه ملت را بود ازين فراقي  
  

  رها كن رقص و آواز عراقي    دمي آيات قرآن را بياموز
                                                           

 از آزار و اذيتي كه از جانب شما بمن مي رسد رنجهاي فراوان مي كشم. -1



    

  حافظ شكن      590 
    

    
  مشو با مطرب خوشخوان و خوش گو

  
  كه در دوزخ خوري گُرز و چماقي  

  
  عروس دختر رز ننگ آرد

  
  را طالقيبود الزم دهي او   

  
  مسيحا بر فلك رفت او نبي بود

  
  نه هر كس را بود اين اتفاقي  

  
  بخوان اي برقعي آيات قرآن

  
  هاي نفاقي رها كن اين غزل  

  
  حافظ -359

خواه و گل افشان كن از دهر چه  مي
  جوئي مي 

  

اين گفت سحر بلبل اي گل تو چه   
  گوئي مي
  

  مسند بگلستان بر تا شاهد و ساقي را
  

  يري و رخ بوسي مينوشي و گل بوئيلب گ  
  

  شمشاد خرامان كن آهنگ گلستان كن
  

  تا سرو بياموزد از قد تو دل جوئي  
  

  هر مرغ بدستاني در گلشن شاه آيد
  

  بلبل بنوا سازي حافظ بغزل گوئي  
  

  حافظ شكن -359

جوئي عاقل تو چه  اي عقل چه مي
  گوئي مي 

  

  هر چند كه بتواني بر خيز و بزن گوئي  
  

  اين شعر و غزل خواني وين شاعر پرگوئي    بردند ز ما دين و هم عزت و استقالل



    

  591  حافظ شكن
  

    
  آواره كن اين دشمن تا آنكه باستقالل

  
برخيزي و غم ريزي حق گوئي و حق   

  جوئي
  

  گر طالب ايراني يا آنكه مسلماني
  

  دشمن ز وطن ميران با قوت و نيروئي  
  

  سر را بدبخت مسخَّر را گو ملت بي
  

  فر ابتر را ميران بترش روئياين كا  
  

  هر ملت ناداني دشمني بكمين دارد
  

  جانش تو منور كن از دانش و خوش خوئي  
  

  امروز كه خوشحالي داراي زر و مالي
  

  ميزن تو پر و بالي پرواز بدلجوئي  
  

گرمي بازار   حق خوار است ني  امروز كه
  است

  

  كن تو بنيكوئي بر خيز و خريداري مي  
  

ه دل خون شد ياگمره و مفتون هر بنده ك
  شد

  

  خون شد از ناله بكن موئي غيرت و بي بي  
  

  منواز ستمگر را از شه مطَلب زر را
  

  از خالق اكبر گو گر برقعيا گوئي  
  
  حافظ -360

  اي بيخبر بكوش كه صاحب خبر شوي
  

  تا را هرو نباشي كي را هبر شوي  
  

  عشق بيابي و زر شوي تا كيمياي    دست از مس وجود چو مردان ره بشوي
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  در مكتب حقائق و پيش اديب عشق

  
  هان اي پسر بكوش كه روزي پدر شوي  

  
خواب و خورت ز مرتبة خويش دور 

  كرد
  

  آنگه رسي بعشق كه بيخواب و خور شوي  
  

  گر نور حق بدل و جانت اوفتد
  

  باهللا كز آفتاب فلك خوبتر شوي  
  

  از پاي سرت همه نور خدا شود
  

  الجالل چو بي پا و سر شويدر راه ذو  
  

  وجه خدا اگر شودت منظر نظر
  

  زين پس شكي نماند كه صاحب نظر شوي  
  

  بنياد هستي تو چه زير و زبر شود
  

  در دل مدار هيچ كه زير و زبر شوي  
  

  حافظ شكن -360

  بصر بكوش كه اهل بصر شوي اي بي
  

  با خبرگي چه سود گر از دين بدر شوي  
  

  فقيهان ره بشويدست از مس هوس چو 
  

  تا كيمياي فهم بيابي و زر شوي  
  

  گر از مس وجود بشوئي عدم شوي
  

  با بودنت عدم نتوان با ثمر شوي  
  

دست از مس وجود چه شوئي بشعر 
  الف

  

  دست از هوي بشوي كه يكتا گهر شوي  
  



    

  593  حافظ شكن
  

  عشق خدا محال و ندارد اديب خاص
  

  هاي اي پسر بكوش مبادا كه خر شوي  
  

  ق بدل و جان گر اوفتدعشق نور ح بي
  

  البته ز آفتاب فلك خوبتر شوي  
  

  از پاي تا سرت همه نور خدا شود
  

  در راه ذو الجالل چو تو با هنر شوي  
  

  وجه خدا اگر بودت دين حق او
  

  زين پس شكي نماند كه صاحب نظر شوي  
  

  اما اگر ز وجه خدا پير مقصد است
  

  حاشا ز وجه او تو اگر با اثر شوي  
  

  هنر كه مقصد او پير عشق اوستاهل 
  

  تر شوي خود مرده است كي تو باو زنده  
  

دستور ترك خواب و خوراك از چه 
  دهي مي
  

  خود كي بدي چنين كه چنين راهبر شوي  
  

  دهند هر چند اهل عشق تو اين پند مي
  

  اما رياضتي است ز حق دورتر شوي  
  

  با ملتي كه گشت مسخر بگو بكوش
  

  ز پستي بدر شويبايد بكار و هوش   
  

  اي برقعي مباف ز عشق و ز شعر الف
  

  از صنعت است و كار كه با زور و زر شوي  
  
  حافظ -361

  ديدم بخواب دوش كه ماهي بر آمدي
  

  كز عكس روي او شب هجران سر آمدي  
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  ذكرش بخير ساقي فرخنده فال من
  

  كز در مدام با قدح و ساغر آمدي  
  

  عشق خامان ره نرفته چه دانند ذوق
  

  دريا دلي بجوي دليري سر آمدي  
  

  گر ديگري بشيوة حافظ زدي رقم
  

  مقبول طبع شاه هنر پرور آمدي  
  

  حافظ شكن -361

  اي كاش شاعري بجهان رهبر آمدي
  

  وقتي نشد كه مستي شاعر سر آمدي  
  

  خوش رهنما است شعر باين ملت جهول
  

  شاعر اگر بعقل و خرد رهبر آمدي  
  

دگر طعن و الف و ايشاعران بس است 
  باف

  

  دلبر برفت و شاهد و ساقي كر آمدي  
  

اكنون زمان كار و دگر صنعت است و 
  دين

  

  بر مستي و هوا شرر از داور آمدي  
  

  ديگر مالف شاعر و پستي مكن بزرگ
  

  اكنون كه خوار و پست ضرر پرور آمدي  
  

  زدي رقم حافظ اگر ز كار و هنر مي
  

  مديمقبول طبع مهتر و هم كمتر آ  
  

  اما شهان چو مثل تو هستند در هوس
  

  مدح گزاف در برشان خوشتر آمدي  
  

  يار است هر كه را كه ز وي اين بر آمدي  چون قصد هر دو بهره بري شد ز 



    

  595  حافظ شكن
  

  يكديگر
  

  

  حافظ -362

  برو زاهد باميدي كه داري
  

  كه دارم همچنان اميد داري  
  

  بجز ساغر كه دارد الله در دست
  

  تا چه داريبيا ساقي بياور   
  

  مرا در رشتة ديوانگان كش
  

  كه مستي خوشتر است از هوشياري  
  

  بپرهيز از من اي صوفي بپرهيز
  

  كه كردم توبه از پرهيزگاري  
  

  بوقت گل خدا را توبه شكن
  

  كه عهد گل ندارد استواري  
  

  حافظ شكن -362

  برو شاعر بجو يك كار و باري
  

  غرور است آنچه تو اميدواري  
  

  لحاد و كفر و شرك و خدعهبجز ا
  

  بياور تا ببينم من چه داري  
  

  ز زير بار بيگانه برون آي 
  

  بندوباري رها كن مسلك بي  
  

  برو در زمرة قرآنيان باش
  

  ز مستي دور شو گر هوشياري  
  

  بپرهيز از خدا شاعر بپرهيز
  

  رها كن عشق و شو پرهيز كاري  
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  بيا در مسجد و دين را فراگير
  

  ي بعقبي رستگارياگر خواه  
  

  شدي مشرك چو در دل پير داري
  

  براي روي پيران سجده آري  
  

  مرو در حلقة جهال و پيران
  

  كه دنيا را نباشد اعتباري  
  

  عزيزان و بهار عمر بگذشت
  

  مگر آينده را فرصت شماري  
  

  بخواه اي برقعي بيداري ما
  

  گذاري چرا ما را بغفلت مي  
  
  حافظ -363

  ار دارياي باد نسيم ي
  

  زان نفخة مشكبار داري  
  

  زنهار مكن دراز دستي
  

  با طرة او چه كار داري  
  

  اي گل تو كجا و روي زيباش
  

  او مشك و تو خار بار داري  
  

  نرگس تو كجا و چشم مستش
  

  او سر خوش و تو خمار داري  
  

  روزي برسي بوصل حافظ
  

  گر طاقت انتظار داري  
  

  حافظ شكن -363

  يار داريشاعر كه نظر ب
  

  ني صنعت و كار و بار داري  
  



    

  597  حافظ شكن
  

  از عمر خودت چه بهره بردي
  

  با طرة او چه كار داري  
  

  عارف تو كجا و دين و شرعي
  

  او عقل و تو ننگ و عار داري  
  

  صوفي تو كجا و حق پرستي
  

  خوار داري 1تو پير له  
  

  شاعر تو كجا و هوشياري
  

  تو مست و سر خمار داري  
  

  از حقيقتاي پير مزن دم 
  

  از خدعه دو صد هزار داري  
  

  عاشق تو كجا و غيرت و كار
  

  اي عقل تو اختيار داري  
  

  ملت تو اگر كه هوشياري
  

  بر خيز و بكن قيام و كاري  
  

  روزي كه رسي بوزر اشعار
  

  ني طاقت و ني فرار داري  
  

  درويش بمان همي بتشويش
  

  كز وهم تو كردگار داري  
  

  هيزاي برقعي از ستم بپر
  

  از جور چه انتظار داري  
  
  حافظ -364

  كشم مي بوسم و در مي لبت مي
  

  ام پي بĤب زندگاني برده  
  

                                                           

 ا لگد مال شده باشد (انسان حقير و پست).له = كسي كه در زير دست و پ -1
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  بزن در پرده چنگ ايماه مطرب
  

  رگش بخراش تا بخروشم از وي  
  

  نجويد جان از آن قالب جدائي
  

  كه باشد خون جامش در رگ و پي  
  

  زبانت دركش اي حافظ زماني
  

  و از نيزبان را بشن حديث بي  
  

  حافظ شكن -364

  ام پي بدانستم مرامت برده
  

  مرام تست ترويج مي و ني  
  

  عروس ديو گردد مرد خمار
  

  چو لب بر جام و نوشد جرعة مي  
  

  هر آن كس مي خورد آبش حميم است
  

  بدوزخ حشر او شد با جم و كي  
  

  مزن در پرده چنگ اي مطرب پست
  

  برو كن گريه و هم توبه از وي  
  

  ديگر تو با قانون حق جنگمكن 
  

  بساط عيش و نُوشت را بكن طَي  
  

  بسختي جان دهد ار روز مردن
  

  هر آن كس باشدش مي در رگ و پي  
  

  زبان را در كش اي شاعر زماني
  

  مگو از مطرب و از رهزن وي  
  

  بترس از خالق و از روز محشر
  

  كني قي عذابش را چشي خون مي  
  



    

  599  حافظ شكن
  

  بگو اي برقعي از صنعت و كار
  

  1كه عياشي بود يك شئ الشي  
  

  
  حافظ -365

  وفائي پديد آمد رسوم بي
  

  نماند از كس نشان آشنائي  
  

  برند از فاقه پيش هر خسيسي
  

  كنون اهل هنر دست گدائي  
  

  كسي كو فاضل است امروز در دهر
  

  بيند ز غم يك دم رهائي نمي  
  

  اگر شاعر بخواند شعر چون آب
  

  ئيكه دل را زو فزايد روشنا  
  

  نبخشندش جوي از بخل و امساك
  

  2اگر خود في المثل باشد سنائي  
  

  گفت خرد در گوش حافظ دوش مي
  

  نوائي برد صبري مكن در بي  
  

  حافظ شكن -365

  نداري با خداي خود صفائي    تمام دفتر شعرت ريائي

                                                           

  شيئ الشي = چيز بي ارزش. -1
هـ. ق در غزنين ديده به جهان گشود  473سنائي = حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي در سال  -2

و پس از پايان تحصيالت در زادگاه خويش به شهرهاي مهم علمي جهان آنروز چون بلخ و هرات سفر 
الحقيقه، طريق التحقيق، مثنوي سير  حديقةار او مي توان به: ديوان اشعار (سيزده هزار بيت)، كرد. از آث

  العباد إلي المعاد، كارنامه و عقلنامه اشاره كرد.
 هـ. ق وفات نموده و مزار او در شهر غزنين واقع است.  545حكيم سنايي در سال 
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  برو شاعر دمي دنبال صنعت

  
  وفائي مزن دم از رسوم بي  

  
  شتندز شعرش ملتي بيچاره گ

  
  كه استعمارشان شد هكذائي  

  
  هاي طرب را اگر خواني غزل

  
  كني عياش اين قوم هوائي  

  
  گفت اگر هر شاعري از عقل مي

  
  شد عشق و مستي را بهائي نمي  

  
  خرد در گوش اين ملت بياور

  
  ببر بيچارگي و بينوائي  

  
  اگر خواهي تو استقالل فكري

  
  ز عيش و نوش و مستي كن جدائي  

  
  نداري هنر را عشق و مستيتو پ

  
  بري با اين هنر دست گدائي  

  
  كجا اهل هنر محتاج گشتند

  
  نداري با هنرها آشنائي  

  
  تو پنداري كه اشعار تو فضل است

  
  دهد فضلت تو را از غم رهائي  

  
  داني كه اين اشعار وهم است نمي

  
  بود بدبختي و نكبت فزائي  

  
  اي برقعي از غفلت ما بكاه

  
  ت ما كن دعائيبراي هم  

  
  حافظ -366



    

  601  حافظ شكن
  

  اي دل گر از آن چاه زنخدان بدر آئي
  

  هر جا كه روي زود پشيمان بدر آئي  
  

  هشدار كه گر وسوسة عقل كني گوش
  

  آدم صفت از روضة رضوان بدر آئي  
  

  چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت
  

  كز غنچه چو گل خرم و خندان بدر آئي  
  

  حافظ شكن -366

  ديشة پيران بدر آئيشاعر گراز ان
  

  فائز شوي و از ره بطالن بدر آئي  
  

آدم شوي اي شاعر و اي عارف و 
  صوفي

  

  گر عشق كني ترك و ز كفران بدر آئي  
  

  خواهي كه شوي مؤمن و آزاد ز آتش
  

  بايد كه تو از حلقة عرفان بدر آئي  
  

  رو بر ره حق آر بدستور فقيهي
  

  تا كز سخط صاحب قرآن بدر آئي  
  

  قل نشد حجت حق غير رسوالنجز ع
  

  شو تابع آنان كه ز عصيان بدر آئي  
  

  ني پير بود حجت و ني مرشد و شاعر
  

  بايد كه تو از بيعت پيران بدر آئي  
  

  هان برقعيا تابع فرمان خدا باش
  

  1باشد كه تو از غصه و احزان بدر آئي  
  

                                                           

ا كمي فرق دارد؛ يعني امكان دارد كه با قلم ديگري اين سه بيت اخير در نسخة دستنويس با بقية بيت ه -1
نوشته شده باشد، و اين امكان وجود ندارد كه فرد ديگري اين ابيات را جايگزين كرده باشد. البته از نگاه 
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  حافظ -367
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  خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد
  

  زيبد اگر جان جهانش خواني آنكه مي  
  

  ديده ناديده باقبال تو ايمان آورد
  

  مرحبا اي بهمه لطف خدا ارزاني  
  

  تو بر آيد بدو نيمش بزنند ماه اگر بي
  

  دولت احمدي و معجزة سلطاني  
  

  برد از شاه و گدا جلوة حسن تو دل مي
  

  چشم بد دور كه هم جاني و هم جاناني  
  

  نوشيم گر چه دوريم بياد تو قدح مي
  

  بعد منزل نبود در سفر روحاني  
  

  از گل پارسيم غنچة عيشي نشكفت
  

  حبذا دجلة بغداد و مي ريحاني  
  

  سر عاشق كه نه خاك در معشوق بود
  

  كي خالصش بود از محنت سرگرداني  
  

  اي نسيم سحري خاك در يار بيار
  

  تا كند حافظ از آن ديدة جان نوراني  
  

  حافظ شكن -367

                                                                                                                                                      

 

معني و مفهوم عين ابيات ديگر حافظ شكن مي باشد و با نگاهي به حافظ شكن نظير اين ابيات را به 
 .كثرت مشاهده مي نمائيم
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  گر كو حافظ شده عاشق بشة ايلخاني
  

  زيبد اگر جان جهانش خواني گفت مي  
  

  گويد مي بيادش خورد از دور و بشه مي
  

  بعد منزل نبود در سفر روحاني  
  

  ما شكر گذاريم براي خالق ليك
  

  فقط از بهر خدا آن احد سبحاني  
  

  ما نبنديم طمع بر كس و مدحش نكنيم
  

  ما نگوئيم بشه جاني و هم جاناني  
  

  ننوشيم بياد كسي از بهر عطا مي 
  

  تا كه از حق بشود شامل ما غفراني  
  

  بهر ما جز كلماتي ز خدا و ز رسول
  

  نكند چيز دگر ديدة جان نوراني  
  

حمد آن حق كه بتوفيق وي از دين و 
  خرد

  

  دفع اوهام و اباطيل بشد ديواني  
  

  ها نزد ما بت شكني سهل ولي مشكل
  

  همه در دفع بت شاعر با اعواني  
  

بت چه از سنگ بود هر كسي آن را 
  شكند

  

  ليك اوهام شكن نيست مگر رباني  
  

                                                           

خداوند را بر اينكه انسان را آفريده است شكر مي گذارم، و بر اينكه بما نعمت ايمان بخشيده است او را  -1
 ستايش مي نمايم.
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  سخت و مشكل بود اوهام شكستن بر ما
  

  نند ورا عرفانيويژه اوهام كه خوا  
  

  هنديان گاو پرستند عجب ني باشد
  

  چون دهد پشكل و شيري عجب از ايراني  
  

  كه پرستند يكي شاعر با وزر و گناه
  

  ندانند كه جبري نبود قرآني مي  
  

  برقعي پيشة تو بت شكني شاكر باش
  

  ميداني 1نيست كاري به از اين گر رجل  
  

  هر كه شد مؤمن ديندار كند بت شكني
  

  2ويژه تو سيد و از اهل قم و سيداني  
  

  
  تمت بعون اهللا وله الحمد

  قمري هجري 1371
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  راه حق پيدا است ليكن طالب هشيار كو

 

                                                           

  رجل = مرد. -1
ي در قُم كه عالمه برقعي در آنجا تولد شده است و در ابتداي الفية خويش در نحو مي  سيدان = محله -2

  گويد:
 داني                                                            الــبرقـعـي القمـي الفــاني.قال أبو الفضل هو السي


